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LEVIKKI 37600 ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA,
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VESIKOURUT

(puolipyöreä/kantikas)
PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT, PALOTIKKAAT, LUMIESTEET, KONESAUMAKATOT

UUDENMAAN PELTITYÖ OY
Kattojen
maalaus,
huolto ja
paikkaustyöt

TIILI-,VARTTI-JA PELTIKATTOJEN
PESUT JA PINNOITUSTYÖT

Nro

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!
Olemme täyden palvelun mattopesula.

Matot Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
8,50/m
koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.
8,70/m22
alk.
MUISTA!

Myös
perinteiset
konesaumakatot

Lakanapyykki
mankeloituna
5,20€/kg
5,40€/m2

Asennustakuu 5 vuotta

TEHTAANMYYMÄLÄ
Jäspilänkatu 2
0400 453 959
www.uudenmaanpeltityö.ﬁ
[A]

SILTAMÄKI PIENTALOTONTTI
Tasainen ontti 724 m², saa
rakentaa 2 asuntoa. Rakennusoikeus 145 m² (181 m²). Kaikki
palvelut kävelymatkan päässä.
Hp. 178.000 € Seulastentie 1
HEIKINLAAKSO
PIENTALOTONTTI

Tähän kotiin voit muuttaa ilman
remonttihuolia! 1-tasossa 3-4 h,
k, saunaos, n. 102 m². Lämmin
autotalli 18 m². Maalämpö.
Kadunvarsitontti 607 m².
Hp. 385.000 €

Kovapohjainen länsirinnetontti
1277 m². Saa rakentaa 3 as.
Rakennusoikeus 319 m².
Kaukolämpö tontin rajalla. Yhtiö
perustettu, varainsiirtovero 2 %.
Hp. 360.000 € Kirvestie 11

MALMI OK-TONTTI

MELLUNKYLÄ
PIENTALOTONTTI

Tasainen omakotitalotontti 450 m²,
rakennusoikeus 113 m², lisäksi
saa rakentaa 20 m² / autokatos /
asunto. Saa rakentaa enintään 2
asuntoa. Hp. 130.000 €
Kylänraitti 3
PUISTOLA PIENTALOTONTTI
Tasainen pientalotontti 695 m²,
rakennusoikeus 139m² (174 m²).
Hp. 160.000 €. Voi rakentaa
paritalonkin. Myyjä purkaa vanhat
rakennukset. Kiitäjäntie 17

Tasainen hiekkapohjainen
tontti 991 m². Rauhallinen sijainti.
Rakennusoikeus 248 m², saa
rakentaa 2 asuntoa.
Hp. 230.000 € Kultakummuntie 5
VARTIOKYLÄ PIENTALOTONTTI
Kovapohjainen pientalotontti 873 m²,
rakennusoikeus 218 m².
Saa rakentaa enintään 2 asuntoa.
Hp. 270.000 € Lappeentie 18

Meillä auktorisoidut kiinteistönarvioitsijat
tekevät arviokirjoja eri tarkoituksiin

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

UUTTA!

TILAA
EDULLINEN

Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset
pesut

NOUTOPALVELU!

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,
ma-pe 9–20, la 9–14

Classic-katot
ja asennuspalvelu

www.vantaanmattopesu.ﬁ

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

PUISTOLA OKT
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Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Tapaninkylä rt 89/113m²
4-5h, k, kph/s, 2x wc,
vaateh, var, autotalli.
Valoisa isommankin perheen
koti suositulla alueella.
Erinomaiset huone – ja säilytystilat, suojaisa takapiha, lapsiystävällinen pihapiiri.
Vapautuu joustavasti!
Mh. 338.000€. Länsirinnetie 22.
Kai Lehtola/044-5140164
1148774

Pukinmäki rt 88m²
4h, k, kph, s, 2x wc, parv, piha,
ak, var.
Kodikas perheasunto rauhallisen
puistoalueen vieressä.
Toimivat huonetilat 2-tasossa.
Napakasti hoidettu hitas-yhtiö.
Mh. 293.500€.
Mikael Soinisen tie 3.
Kai Lehtola/ 044-5140164
1147671

Puistola rt 77,5m²
3h+avok+kph+s+erill.wc+vh+piha.
Valoisa koti, jossa tilavat huoneet.
Päätyhuoneisto, reilun kokoinen
piha. Pintojen päivityksellä tässä
viihtyy pitkään. Mh. 234.000€.
Maamiehentie 4. Kristiina Diomin,
puh. 0400-201 444.

Tapulikaupunki kt 78,5m²
3h+k+p. Valoisa, hyväkuntoinen
läpitalon huoneisto. Lasitettu länsiparveke. Hyvä taloyhtiö omalla
tontilla. Mh. 174.000€.
Kämnerinkuja 1. Kristiina
Kellander-Sinisalo/045 8472272
1147699

Tapaninvainio rt 103m²
3-4h, k, khh, kph, wc, s, autokatos. Avara huoneisto yhdessä
tasossa omalla tontilla. Mh
287.977,07€ Vh 293.000€.
Laukkipääntie 3-5. Vasil Zizan,
044 514 7551
1144551

Puistola kt 74m²
3h,k,piha. Alakerran pihallinen
kolmio. Kaunis korkeatasoinen
uusittu keittiö, uusittu kylpyhuone. Oma piha vapain näkymin.
Vmh 209.000€. Suuntimotie 14.
Kristiina
Kellander-Sinisalo/045 847 2272
1146853

Malmi rt 80m²
3h, k, kph/s, 2x wc, parv, piha,
var. Vaaleasävyinen pienen
perheen koti huippupaikalla!
Kauniisti remontoitu kph/ sauna.
Hyvinhoidettu hitas-yhtiö. Mh.
258.000€. Heinäpellontie 9-13.
Kai Lehtola/044-514 0164
1147648

Malmi kt 73,5m²
3 h+k+lasit. parveke. Tyylikkäästi
remontoitu muuttovalmis kolmio
lähellä palveluita. Asunnon
levyinen lasitettu parveke. 1krs.,
ei maantasalla. Mh. 175.000€.
Markkinatie 12 C.
Marko Suvanto/ 040 564 3534
1148959

Pihlajamäki kt 50,5 m²
2h,kk,p. Heti vapaa, tyydyttäväkuntoinen 2. krs:n valoisa ja
pohjaratkaisultaan onnistunut
kaksio. Las. länsiparveke avarin
näkymin, edulliset asumiskulut.
Mh. 136.000€. Rapakivenkuja 2 G.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1148886
Tapaninkylä pienkt 74m²
3h+k+kph+s+parv. Päätyhuoneisto selkeällä pohjaratkaisulla,
parveke lasitettu. Vmh 189.000€.
Hitas. Heinäpellontie 26. Kristiina
Diomin, puh. 0400-201 444.
1147191
Savela pienkt 131m²
6h+k+s+2x erillinen WC +piha
+ulkovarasto +parveke +käyttöullakko. Viehättävällä alueella
Vantaanjoen läheisyydessä.
Tilava, suurenkin perheen tilantarpeen täyttävä pienkerrostalon
päätyasunto. Mh. 318.000€.
Ratavallintie 13 C.
Marko Suvanto/040 564 3534
1146600

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, YKV,
osakas
050 524 4854

markku.viljander@kodista.fi

Kiinteistönvälitys
Kodista Oy
Kirkonkyläntie 11,
00700 Helsinki
050 461 8787
www.kodista.fi

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Tomi Suvinen
044 335 5135

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Jyrki Saulo
050 585 0500

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
0400 201 444

Noora Melavirta
050 5874296

Marko Suvanto
0405643534
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Innostusta ilmassa
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Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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Ostamme
KULTAA ja HOPEAA

korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat, rahasarjat,
setelit, sotien kunniamerkit, Kalevala-korut sekä
antiikkiesineet.

K-CITYMARKET
MALMI
Malminkaari 19
Ke 15.4., To 16.4.
sekä Pe 17.4.
Klo 10–16.30

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!
Yhteistyössä:

aalihumu on vallannut torit ja aukiot.
Puolueiden telttoja tai vähintäänkin
ehdokkaita ja heidän tukijoitaan on
näkynyt päivittäin eri puolilla ilmestymisaluettamme. Harva asukas näkeekään koskaan muulloin kuin vaalien alla poliitikkoja
ehdokkaista ja rivikansanedustajista aina ministereihin asti kaduilla ja toreilla ottamassa kontaktia kansalaisiin. Moni on päässyt kertomaan
huoliaan eteenpäin päättäjille ja kyselemään heidän kantojaan itselle tärkeisiin asioihin. Vaaleista ja itse äänestämisestä ollaan nyt kiinnostuneempia kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.
Myös ennakkoäänestäminen on ollut varsin vilkasta. Ennakkoäänestyspaikoissa onkin ollut
välillä oikein ruuhkaa ja ainakin Malmin postissa on moneen kertaan nähty jonoja pihalle asti.

Lauantaina
koettu lämpö
sai ihmiset
pihoille ja kaduille.
siihen yllätykseen on tarjolla monta hyvää ehdokasta eri puolueista. He ovat myös tehneet
kovasti töitä näkyäkseen ja saadakseen asiansa
kuulluksi. Monesti kun valinta tuntuu kohdistuvan sellaiseen julkisuuden henkilöön, josta
äänestäjät eivät paljon muuta tiedäkään kuin
nimen ja kasvot.

Nuorten äänestämistä on aktivoitu koulujen järjestämillä omilla vaalitilaisuuksilla. Esimerkiksi
Malmin liiketalousopistossa ja huomenna
Medialukiossa ovat opiskelijat tentanneet
ehdokkaita. Varsinainen H-hetki koittaa sunnuntaina, jolloin viimeisetkin äänioikeuttaan
käyttävät käyvät uurnilla. Sen jälkeen alkaa jännitys ääntenlaskun muodossa. Kuka on vaalien
yllättäjä? Mikä nousee suurimmaksi puolueeksi? Koetaanko paikallisesti iloinen yllätys ja
täkäläisiä ehdokkaita pääsee läpi? Tällä kertaa

Innostusta on koettu paitsi vaaleja kohtaan,
myös hitaasti etenevää kevättä. Lauantaina
koettu lämpö sai ihmiset pihoille ja kaduille.
Renkaita vaihdettiin, polkupyöriä huollettiin ja
pihoja rapsuteltiin innolla. Iloista puheensorinaa kuului päiväkävelijöiden pysähtyessä vaihtamaan kuulumisia tuttujen kanssa. Se on yksi
niitä asioita, joita talvikaudella kaipaa. Muutaman viikon päästä on jo vappu ja siitä kuukausi
eteenpäin koittaa koulujen loppumisen aika. Se
viimeistään tarkoittaa kesää.

AUREK

Tervetuloa
ostoksille,
kahville tai
autopesuun!

TALVI/KESÄ
TEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla

!

AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKIT

HENKILÖAUTON

ÖLJYNVAIHTO
sis. öljynsuodattimet + max 5 l öljyä

ILMASTOINTIHUOLTO

19,90€
(norm. 27,90€)

Yhden pysähdyksen taktiikka.

PEHMOHARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

!

VUODESTA 1966

Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 10.5.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Tällä kupongilla

15€

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 10.5.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

(20,90€)

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka

Renkaidenvaihto
Henkilöauto

Pakettiauto

Soita ja varaa aika!
TYKKÄÄ MEISTÄ!

Yhteistyössä:
Neste Oil K-market Malmi
& Neste Oil Metsälä

LOISTOPESU
(Paras pesumme)

!

(norm. 89,-)
Pakettiautot 79 € (norm. 99,-)

(norm. 69,-)

Tällä kupongilla

Tarjous voimassa 31.5.2015 saakka
Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
10.5.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

AA!
SOITA JA VAR

282
09-387in9
tie 19,
Autotall
Tattarisuo

AVOINNA
ARKISIN 8-16
BestRent.fi

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Neste Oil
Metsälä

Avoinna 24h
Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428

24,90€
(norm. 34,90€)

Neste Oil K-market
Malmi

Avoinna arkisin 6-24 ja La-Su 8-24
Pihlajamäentie 37, 00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377

BestRent.fi
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Latokartanon koulu liittyy uhkaamistapauksista nettilomakkeella tietoa keräävien pilottikoulujen joukkoon.

Oppilaille nettilomake
uhkatilanteista kertomiseen
Hiidenkiven peruskoulussa viime maaliskuussa käyttöön otettu uhkatilanteista
kertova nettilomake leviää nyt useampiin kouluihin kokeiltavaksi.

K

ahdeksassa
Helsingin peruskoulussa ryhdytään kokeilemaan nettilomaketta, jolla
voi ilmoittaa kokemastaan
väkivallasta, tai sen uhasta.
Kokeilussa ovat koillisesta
mukana Hiidenkiven ja
Latokartanon peruskoulut.
Mukana on myös ala-ja yläasteita muualta Helsingistä.
Ilmoituslomakkeessa oppilas saa kertoa, mitä hänel-

le on tapahtunut ja miten tapahtuma on häneen vaikuttanut. Ilmoitukset menevät
koulun kuraattorille, joka
päättää jatkotoimenpiteistä.
Toimenpiteisiin on ryhdyttävä seitsemän koulutyöpäivän kuluessa ilmoituksesta.
– Kokeilun tarkoituksena
on saada selville, voidaanko
tällaisen ilmoitusmenettelyn
kautta puuttua oppilaiden
kokemaan väkivaltaan. Jos
tulokset ovat hyviä, laajenee

toimintamalli jatkossa kaikkiin Helsingin kaupungin
peruskouluihin, kertoo oppilashuollon päällikkö Vesa
Nevalainen opetusviraston
perusopetuslinjalta.

– Jokaisen kokeilussa
mukana olevan koulun
verkkosivuilta löytyvän
lomakkeen ei suinkaan ole
tarkoitus korvata kontaktia
kasvokkain aikuisten kanssa, vaan täydentää sitä.

Lomakkeen avulla saadaan
kerättyä yhteen tärkeää tietoa oppilaiden kokemista
uhkatilanteista. Lomakkeen
kautta voi myös olla helpompi ilmoittaa uhkatilanteesta, jos ensikontaktia ei
halua ottaa kasvokkain,
Nevalainen perustelee.
Nyt käyttöönotettu lomake on eri alustalla kuin Hiidenkiven koululla aiemmin
kokeilussa ollut lomake.
–Emme tässä niinkään ke-

rää uhkailujen määriä, vaan
kokemuksia. Jos yksikin oppilas kokee saavansa avun
nettilomakkeen kautta, on
se hienoa, Vesa Nevalainen
toteaa.
Hiidenkiven koulun kokeilulomaketta ei kovin paljon käytetty, mutta silti senkin kautta muutamat yksittäiset tapaukset saivat vietyä asiansa eteenpäin.
–Ilmeni, että jokunen oppilas oli kokenut, ettei hei-

dän sanomaansa muutoin
oltu otettu huomioon. Eli
selvää hyötyä lomakkeesta
oli ollut, toteaa Nevalainen.
Pilottihankkeessa mukana
olevat koulut ovat ilmoittautuneet siihen vapaaehtoisiksi. Niissä päätetään itse, miten hanketta oppilaille
markkinoidaan. Hiidenkivenkoulussa oppilaskunnan
edustajat olivat mukana levittämässä siitä tietoa.
Teija Loponen

Tapanilaan suunnitellaan uusia kerrostaloja. Sivu 6.
TEIJA LOPONEN

Tutkintapyyntö Finavian johdosta
Entinen ammattilentäjä

Horst Weckström jätti maanantaiaamuna tutkintapyyntö/rikosilmoituksen liittyen
valtionyhtiö Finavia Oyj:n niin
sanottuihin johdannaistappioihin ja swaptioihin vuosina
2009–2014.
Samalla tutkintopyyntö lähti tiedoksi oikeuskanslerille ja
valtakunnansyyttäjälle.
Horst Weckström huomauttaa, että helsinkiläiset
maksavat veroissaan jo toista kertaa Malmin
lentoaseman rakennukset.

Weckström piti asiasta
tiedotustilaisuuden Malmin
lentoasemalla, jonka alas-

ajon hän katsoo olevan seurausta Finavian johdon toteuttamasta tappiollisesta liiketoiminnasta.
Weckström pyytää poliisia tutkimaan, ketkä Finavia
Oyj;n hallituksen jäsenistä
tekivät päätökset ”kuparijohdannaisista” ilman omistajan
eli valtion virallista hyväksyntää. Hän haluaa myös selvitettävän, ketkä valtion omistajaohjauksesta ja valvonnasta vastaavat virkamiehet
olivat myötävaikuttamassa

erittäin tappiollisten liiketoimien toteutumiseen.
Valtionyhtiölle syntyneet tähänastiset tappiot ovat noin
32 miljoonaa vuosilta 2013–
2014 ja arvio vuodelle 2015
on noin 30 miljoonaa lisää.
Weckströmin tietolähteinä
ovat muun muassa valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset sekä Finavia Oyj:n tuloslaskelma ja
tilinpäätös.
–Vahingonkorvauskanteita ei omistajan eli valtion ta-

holta tiettävästi ole tehty Finavian johtoa vastaan ja tappiot yritetään siten sälyttää
veronmaksajille, huomauttaa
Weckström.
Horst Wecksröm kertoo olleensa sähköpostikirjeenvaihdossa ministeri Paula
Risikon kanssa, joka on luvannut, että vastuukysymykset selvitetään. Risikko ei
myöskään ole kieltänyt kyseessä olevan kuparijohdannaisten.
Teija Loponen
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KIRSI RAUTIOLA

Luonto maalaa sinisellä ja keltaisella
Sinivuokot ja leskenlehdet kukkivat
luonnonsuojelualueella Kalkkikallion maastossa.

Malmin lentokentän ja sitä ympäröivän luonnon haluavat useimmat kyselyyn vastanneet
kansanedustajaehdokkaat säilyttää.

Kehrä selvitti ehdokkaiden kantoja Malmin lentokentästä

Malmin kentällä
vankka kannattajakunta
Seppo Laaksonen Pohjois-Koillisen Kehrän lentokenttäryhmästä toteutti Helsingin vaalipiirin
kansanedustajaehdokkaille kyselyn Malmin lentokentän tulevaisuudesta ja Koillisen
Helsingin vihersormesta. Vihreiltä ei vastauksia tullut lainkaan, paras vastausprosentti oli
perussuomalaisilla, 76,2 %, keskustalla 68,2 % ja kokoomuksella 50 prosenttia.

Saatujen vastausten pohjalta yksinkertaisesti tulkitsemalla voitaisiin päätellä,
että lentokentän olemassa
oloa pitävät melkein kaikki
ehdokkaat tarpeellisena.
Vihersormen säilyttämistäkin kannatetaan enemmistön toimesta. Monet
vastaajat eivät tosin kerro
tähän näkemystään, eivätkä
siihen, kuinka paljon asukkaita alueella voisi olla tulevaisuudessa eli noin vuonna
2050. Sinne tähtää Helsingin yleiskaava.
Kysely toteutettiin siten,
että ensimmäinen kutsu vastaamaan lähetettiin sähköpostitse 19.3. ja sen jälkeen

lähetettiin vielä kolme muistutusta.
Puoluekohtaiset vastausprosentit vaihtelevat suuresti.
– Erityisen yllättävää on,
ettei vihreistä ole kukaan
vastannut. Onko tähän syynä ehkä jokin puoluepäätös? Perussuomalaisten ja
keskustan vastaaminen on
parasta, mutta myös kokoomuksen ja kristillisdemokraattien hyvä, selvittää
Seppo Laaksonen.
Kehrässä ihmetellään,
miksi vastauksia on tullut
melko huonosti.
–Ikävää olisi jos tämä johtuisi siitä, ettei ehdokas ha-

lua kertoa kantaansa, jonka mukaan lentokenttää ja
koillisen asukkaille tärkeää vihersormea ei tulevaisuudessa enää olisi. Epäilys
on, että osa tällaisista mielipiteistä saattaa tästä syystä
puuttua.

Perussuomalaisten ja
keskustan enemmistö kannattaa kentän säilyttämistä,
vaikka vastaamattomat olisivatkin eri mieltä. Kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja RKP:n vastaajien enemmistö on samaa
mieltä. Sosialidemokraateissa ja vasemmistossa on vain
yksi ehdokas tätä mieltä.

Kannattaa lentokentän säilyttämistä
Kok

Juha Hakola
Eija-Riitta Korhola
Terhi Koulumies
Jarmo Nieminen
Tapani Ruokanen
Pertti Salolainen
Tiina Larsson
Pekka Majuri
Jaana Pelkonen
Sari Sarkomaa

PS

Marko Ekqvist
Jarmo Keto
Maria Landen
Pia Kopra
Markku Saarikangas
Olli Sademies
Marika Sorja
Antti Valpas
Mika Raatikainen
Tom Packalen

Nuutti Hyttinen
Mari Rantanen
Antti Korhonen
Tuula Salo
Seppo Kanerva
Krista Juurikko

Tapio Huttula
Markku Vuorinen
Timo Latikka

SDP

KD

Sinikka Vepsä

Kesk

Riku Eskelinen
Laura Kolbe
Timo Laaninen
Anne Majuri
Leena Pakkanen
Pekka Puska
Taru Päivike
Olli Rehn
Ville-Veikko Rantamaula
Jari Porttila
Teppo Säkkinen
Terhi Peltokorpi

VAS

Riku Ahola
Jaakob Happonen
Tuulikki Tepora
Hanna-Kaisa Simojoki
Paula Pennanen-Aitta
Terho Nikulainen
Sari Mäkimattila
Petteri Hiienkoski

RKP

Björn Månsson
Marcus Rantala
Sebastian Weckman
Max Janzon
Veronica Hertzberg

Edellinen heistä pitää vihersormea hyvin merkittävänä,
mutta jälkimmäinen ei erityisemmin.
–Kysyttäessä mielipidettä
siitä, tulisiko alue ottaa ensisijaisesti asuinkäyttöön, tuli
vain vähän myönteisiä vastauksia. Hyvin moni ei ottanut kantaa ehkä siksi että
eivät ole perehtyneet tilanteeseen riittävän hyvin. Toisaalta sopivan asukasmäärän kanssa yhteensopivia
kaikki vastaukset eivät ole.
Ilmeisesti nämä kaksi kysymystä ovat liian vaikeaselkoisia monelle, Laaksonen
toteaa.
Teija Loponen

Ei kannata
lentokentän
säilyttämistä
SDP

Ville Jalovaara
Kaarin Taipale
Mirka Vainikka

VAS

Dan Koivulaakso
Kirsi Pihlaja

Kannattaa
ulkoilualueen
ottamista
ensisijaisesti
asuinkäyttöön
PS

Jarmo Keto

Rattijuoppo ajettiin putkaan
Ala-Tikkurila

Kolmikymppinen mies ajoi humalassa liikehuoneis-

ton pihalle 9.35 aikaan viime perjantaina. Poliisi puhallutti
huoneistossa käyneen miehen. Alkometri pysähtyi 1,98
promillen kohdalla.
Törkeä rattijuopumus vahvistettiin vielä Malmin poliisiasemalla, josta mies passitettiin Pasilan poliisiaseman
pahnoille.
PP

Voro kävi kauneushoitolassa
Kauneushoitola Viikittäreen tehtiin murto 05.30 ai-

koihin viime viikon maanantaina.
Tilanhoitajankaarella olevasta liikkeestä vietiin omaisuutta, jonka määrää poliisi selvittelee.
Silminnäkijän mukaan paikalta poistui tumma neliovinen Volkswagen Golf-merkkinen henkilöauto.
PP

Kirjapaino tekee
toimistotiloja
Malmi

Ekholmin Kirjapaino Oy on saanut luvan remontoida

vuodelta 1074 olevaan teollisuushallinsa sisätiloihin uuden parven. Parven ylä- ja alapuolelle on tarkoitus rakentaa uusia toimistotiloja.
Samalla Ormusmäentie 4:ssä olevan rakennuksen ilmanvaihto uusitaan. Ulkoseiniin puhkaistaan uusia ikkunapaikkoja. Vanha varatieporras korvataan reilun metrin
levyisellä portaalla.
Rakennuslupa on katsottu vähäiseksi, eikä asiaa ole
katsottu tarpeelliseksi ilmoittaa naapureille.
PP

Latokartanonkaarelle
sivukujia
Rakennusvirasto on aloittanut Viikin
Latokartanon työpaikka-alueen katujen ja
viheralueen raittien sekä hulevesijärjestelyiden
suunnittelun.
Alueelle rakennetaan asemakaavan mukaisesti kolme
uutta Latokartanonkaarelta lähtevää lyhyttä katua, Hierrinkuja, Kolvikuja ja Pipettikuja. Pipettikuja lähtee Latokartanonkaarelta Biologinkatua vastapäätä, Kolvikuja ja Pipettikuja siitä lännenpää Arthur Sundellin raitin molemmin
puolin kohti Lahdenväylää.
Lisäksi parannetaan kevyenliikenteen yhteyttä Kehä 1:n
alikululta Latokartanonkaarelle ja rakennetaan uusi hulevesien viivytysallas. Hulevesiallas on tulossa Viikinojanraitin linjalle Latokartanonkaaren ja Kehä I:n väliin.
Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 17.4. asti rakennusviraston nettisivuilla. Mahdolliset mielipiteet pitää myös
toimittaa 17.4. mennessä.
Katusuunnitelmat valmistuvat toukokuussa 2015.
Teija Loponen
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TRENDIKKÄÄ

K-MARKET Tapanintorin
Loppuviikon tarjoukset

TAI VÄRIPEILIT
TAVALLISTEN HINNALLA!

ERÄ!

HK
VILJAPORSAAN ULKOFILEE

n. 1,5 kg, maustamaton
tai

RYPSIPORSAAN ULKOFILEE
n. 800 g, pintamaustettu
Rajoitus 2 pkt/talous

5

Ilman
K-Plussa-korttia
8,95/kg Raj. 2 pkt/talous

-33 %

Etu K-Plussa-kortilla

Tarjous voimassa
30.4.2015 saakka

1

299
kpl
kp

(11,96€/kg)
(11,96€
96€/kg)

kg

Atria
WILHELM GRILLIMAKKARAT

2kpl/kassi, Suomi

400g

50
kassi

269
pkt

(6,73€/kg)

Coca Cola, Fanta, Sprite
VIRVOITUSJUOMAT
0,33tlk 6-pack

2

6
-pa

99

Pouttu
ERÄ!
KEITTO- JA
PALVIKINKKU

ck

150g

1

49

6-pack

(1,06/kg) sis. pantit 0,90€)

Ray Ban
157 €

pkt

(9,93/kg)

Kirkonkyläntie 47
00780 Helsinki
050 436 4889
teija.ahonen@k-market.com
avoinna ma–pe 7–22
la 8–22, su 10–22

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso
Puh (09) 875 1868

Dolce & Gabbana
199 €

kg

VIHREÄ PARSA

RUUKKUKRYSANTEEMI

Ilman
K-Plussa-korttia
4,99/6-pack (2,07€/l sis.
pantit 0,90€)
Raj. 3 pkt/talous

90

250g/nippu, Peru/Meksiko

49

6

9

voimassa

To-Su
16.-19.4.2015

Ruotsi

kg

Suomi

Ostaessasi polaroivat
Xperio-linssit omilla
voimakkuuksillasi
saat trendikkään
liukuvärin tai
haluamasi väripeilin
tavallisten Xperiolinssien hinnalla!
Kuusi eri liukuvärivaihtoehtoa,
kahdeksan
väripeilivaihtoehtoa.
Tervetuloa
tutustumaan!

Tarjoukset

Tuore Kokonainen
NIERIÄ

99

KURKKU

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso
Puh (09) 345 1265

5

15.4.2015

BJÖRN

MÅNSSON
HELSINKI
Jörkka ja Klaude Björnistä:
”Olen tottunut ajattelemaan
itse. Niin tekee Björnkin.”

”Arvostan Björnin analyyttista
kokonaishallintaa.”

- Jörn Donner
POLO Ralph Lauren
189 €

- Klaus Bremer

Pelastetaan Malmin lentokenttä
ja sitä ympäröivä viheralue!
Perry Ellis
229 €

Olen sekä kaupunginvaltuustossa
että kaupunginhallituksessa
äänestänyt kentän puolesta
ja jatkan samalla linjalla.

ON AIKA TARK

Mikko
kkoo Le
Lepp
Leppilampi
ppil
pp
pililam
lam
mpi
pi x 4

ISTUTTAA NÄK

ÖSI!

OSTA SILMÄLASIT, SAAT AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA KAUPAN PÄÄLLE!
www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2.
kerros, Puh. 09-345 4292
tai 0500 515 707,
ark. 10–18, la 10–14

105
Humaani, sosiaalinen ja liberaali ehdokas

6
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Markku Penttilä
toistamiseen
Muutos 2011:n
ehdokkaana
Siltamäkeläinen Markku Penttilä,
71, on toista kertaa Muutos 2011:n
kansanedustajaehdokkaana. Hän on asunut
perheineen Siltamäessä reippaat 30 vuotta
ja katselee nyt elämänmenoa eläkeläisen
näkökulmasta.
Asuinpaikkana
Siltamäki on hänen
mielestään vallan mainio esimerkiksi lähellä
olevan urheilupuiston
takia. Entisenä kiekkoilijana hän pelasi
vuosikymmeniä nuorten kanssa iltaisin
urheilupuiston kiekkokaukalossa. Hän
kirjoitti myös silloi- Markku Penttilä (M11.)
seen MaTaPuPu-lehteen toivomuksen, että puiston surkea asvalttipintainen tenniskenttä parannettaisiin asialliseksi. Ja kuinka ollakaan, kaupunki teki suuren remontin, kaivoi
vanhan pinnan pois ja teki tilalle nykyaikaisen ns.
hiekkatekonurmikentän.
Ehdokkaan mielestä kaupunki on hoitanut hyvin
urheilualuetta.

Nykyisen Fallkullan asuinalueen lähelle suunnitellaan uusia kerrostaloja.

Fallkullan kiilaan
kerrostaloja
Tapanila

Suurmetsäntien, junaradan, Jäkälätien ja Jäkäläpolun sekä Joutsentien
rajaaman Fallkullan kiilan
alueelle on suunnitteilla kerrostaloja ja ehkä päivittäistavarakauppa Tapanilan
aseman pohjoisen sisäänkäynnin tuntumaan.
Kaupunkisuunnitteluvirasto selvittelee myös liityntäpysäköinnin tarvetta.
Erityistä huomiota ollaan
kiinnittämässä hyvän jalan-

kulkuympäristön ja Longinojan purouoman lähiympäristön suunnitteluun.
Suunnitelmat eivät koske
nykyisiä Fallkullan alueen
asuintontteja.
Nykyisellään suunnitelmaan kuuluvat alueet ovat
asemakaavassa rautatiealuetta, puistoa ja suojaviheraluetta. Alueen eteläosassa
on rakentamaton liiketontti
ja pohjoisosa on kaavoittamatta. Yleiskaava 2002:ssa

suunnittelualue on merkitty
kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi.
Kaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma sekä alustavia suunnitelmavaihtoehtoja on esillä 20.4.–
15.5. Tapanilan kirjastossa. Niihin voi tutustua myös
osoitteessa www.hel.ﬁ/ksv:
Nähtävänä nyt.
Kaavaehdotus esitellään
kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuonna ja

valtuuston käsittelyyn se tulee ensi vuoden puolella.

Teija Loponen

Keskustelutilaisuus
kaavahankkeesta on 20.4.
Helsingin Medialukion
tiloissa, Moisiontie 3. Luvassa
on kaksi samansisältöistä
esitystä kaavamuutoshankkeesta kello 15 ja kello 18.
Kaavan valmistelijat ovat
paikalla kello 15–19.

Kompostoimaan
kurssin kautta
HSY tarjoaa tänäkin
keväänä maksuttomia
ja kaikille avoimia
kompostointikursseja.
Kursseja pidetään eri puolilla kaupunkia ja ne järjestetään leppoisassa hengessä
ja käytännönläheisesti kompostoinnin perusteisiin perehtyen.
Kurssit sopivat niin aloitte-

lijoille kuin kokeneille kompostoijille ja ne kestävät noin
kaksi tuntia.
Kompostointia harkitsevien
tulee muistaa, että keittiöbiojätteen kompostointiin tarvitaan haittaeläimiltä suojattu
kompostisäiliö. Jos kompostoi ympärivuotisesti, astian
pitää olla lämpöeristetty.
Pelkkää puutarhajätettä voi
kompostoida siistissä, hoide-

tussa avokompostissa, esimerkiksi kehikossa.
Komposti on sijoitettava ja
hoidettava niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai
ympäristölle. Lisäksi se tulee
pyrkiä sijoittamaan vähintään
viiden metrin päähän naapuritontin rajasta.
Jos kompostoi elintarvikejätettä ja käymäläjätettä, tulee tehdä kompostointi-il-

On puhuttu paljon eläköitymisen ja työvoimavajeen ongelmista. Penttilän mielestä niistä ei ole
mitään huolta, jos vain kannustetaan ja tuetaan suomalaisia äitejä synnyttämään lisää lapsia. Sillä tavalla hänen mukaansa Suomi nousi ylös toisen maailmansodan jälkeen.
– Ja vielä, meillä pitkään vallinnut poliittinen rahavalta saisi muuttua äänestämällä enemmän kansanvaltaiseksi.
Natoon liitymistä hän ei myöskään kannata, koska asevarustelu rajan molemmin puolin kiihtyisi.
Oma puolustuskyky ja -tahto on ensisijaista. Talouspuolen leikkauksia voisi tehdä esimerkiksi kehitysmaarahasta (miljardi/v), maahanmuuton kuluista (miljardi/v) ja EU:n miljardi/v nettomaksuista, eli
EU:sta voitaisiin erota.
Ehdokas harrastaa kulttuurien tutkimista ja toteaa, että suomalainen kulttuuri on nostettava takaisin ykköspaikalle monikulttuurisuuden tilalle. Muita kulttuureita on myös kunnioitettava, mutta Suomi selviää vain arvostamalla omaa kulttuuria ja sen
historiaa.
Muutos 2011-puolueen pääkohtia näissäkin vaaleissa ovat suora demokratia, sananvapaus ja kansanäänestys.
Timo Huotinen

moitus. Siihen löytyy linkki
HSY:n nettisivuilta.
Teija Loponen

Viikissä järjestetään
kompostointikurssi
keskiviikkona 22.4. klo
17–19 Gardeniassa,
Koetilantie 1. Kurssille ei
tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Ristikko nro 8/2015
oikea ratkaisu
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Tarjoukset voimassa
TO-SU 16.-19.4.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.
Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Hätälä Oy,
ä
Rehti Pohjoisen kalaa!

Oksanen ﬁleoi kalasi
Hätälän kalamestari Juho 18.4. klo 10-18!
na
ntai
laua
a
sett
veloituk

ILMAINEN FILEOINTI

6

95

kg

Lihamestarilta grilliin

Tuore kokonainen

myös marinoidut, Suomi

Suomi, voimassa to-la

PORSAAN KASSLERPIHVIT

24

90
kg

Simmental

ROTUKARJAN NAUDAN
SISÄFILEE
palana, Saksa

KIRJOLOHI

11

95
kg

Lihamestarilta

PORSAAN KALVOTTOMAT
ULKOFILEPIHVIT

-60%

18

pack

kg

19

98
sis. pantit
2,70

0

99
pkt

Karhu

HK Camping

2,90/l

2,48/kg, raj. 2 pkt /tal.
Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,49 pkt (6,23/kg)

III-OLUT 4,6%
0,33 l tlk 18-pack

GRILLIMAKKARAT 400 g

9

16

95

95

kg

SAVUSTETTU
KIRJOLOHIPALA

0

kg

Kalamestarilta

Oman savustamon

LOHIMEDALJONGIT

grillivalmis ja naturel, voimassa to-la

34

99

90

pkt

ESIKEITETTY
MAISSINTÄHKÄ 400 g

Tuore

kg

KIRJOLOHEN MÄTI

2,48/kg, Espanja

Voimassa to-la

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

www.k-citymarket.fi

6

95

7

8

Uutiset

N

Siltamäki-Suutarila-Seura
sanoo uuden rakentamiselle
kyllä. Esimerkiksi
ostoskeskus olisi syytä
korvata jo uudella.

Si-Su-Seura toivoo

katkoa
kurjistumisen
kierteelle
Siltamäki, Suutarila, Töyrynummi

– Mielestämme yleiskaavaluonnos jättää kaupungin
reuna-alueet, kuten Siltamäki-Suutarila-Töyrynummialueen varsinaisen kehittämisen ulkopuolelle, vapaasti
näivettymään. Toivomme tähän radikaalia muutosta.
Mielestämme Helsinkiä pitää kehittää tulevina
vuosikymmeninä tasapuolisesti.

äin suomii
uutta yleiskaavaluonnosta
Siltamäki-Suutarila-Seura
lausunnossaan kaupungille.
Seura katsoo, että kaavaluonnoksessa kaupungin voimavarat keskitetään
muutamaan keskustan ja sen
lähiympäristön kohteeseen.
Siltamäessä olisi aloitettava Siltamäen ostoskeskuksen uudistus mitä pikimmiten samoin kuin Siltamäen
kontaktikaupunkia koskeva
yhteistyöprojekti.
Alueen asukkaiden odotukset yleiskaavasta ovat olleet valoisat. Kun yleiskaavatyö käynnistyi, lähtivät Siltamäen, Suutarilan ja Töyrynummen asukkaat innolla
muovaamaan alueelleen hyvää tulevaisuutta. Perustettiin yleiskaavaryhmä, jossa
asukasyhdistysaktiivien lisäksi istui edustajia eri puolilta Suutarilaa sekä Töyrynummelta.
– Halusimme varmistaa,
että alueen eri osat ovat tasapuolisesti mukana hahmottelussa, kertoo SiSu-Seura
lausunnossaan.
Alueen sijainti kaupungin
reuna-alueella tuo haasteita.
Väestön kasvulla voi turvata elintärkeät kaupalliset ja
julkiset lähipalvelut. Seuran
mukaan rapistuva Siltamäen
ostoskeskus on saatava täysin uudistettua.
–Yhteistyöllä ja yhteisöllisyydellä olemme onnistuneet
säilyttämään ja jopa parantamaan alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Haluamme turvata tämän myös jatkossa.
Alueen keskeinen voimatekijä ovat kauniit ja monipuoliset viheralueet.
– Haluamme säilyttää ne
myös tuleville sukupolville.
Alueemme ikääntyy nopeasti ja tämä edellyttää uutta palveluntarjontaa, sanoo
julkista asukastilaa toivova
seura.
Taivaankannelle, Lasinpuhaltajantielle, Riddarsbyhyn, Böstaksentielle, Pallomäelle, Kontiaisentielle ja
Siltalanpuistoon on kaavoitettu asunnot noin 850 asukkaalle. Silti edessä on parin
päiväkodin purkaminen,
koulutoimintojen yhdistäminen ja pienentäminen.
– Terveysasema lienee lakkautuslistalla eikä kirjastonkaan asema vaikuta turvatulta.
Ostoskeskuksen tiloista
suuri osa on tyhjillään eivätkä muutkaan ostoskeskuksen toimijat, paitsi uimahalli, tunnu pärjäävän.
Tilannetta ei paranna meneillään oleva HSL:n joukkoliikennesuunnittelu. Liikenne- ja joukkoliikenneyhteydet kaupungin reunalle
ovat keskeisen tärkeitä.
– Alueemme näyttää olevan niin sanotussa negatiivisessa kierteessä.
Uusi yleiskaavaluonnos ei
seuran mielestä kohenna

PIRJO PIHLAJAMAA

– Emme halua aluettamme uinuvaksi nukkumasäilöksi,
vaan eläväksi ja toimivaksi osaksi pääkaupunkia,
toteaa mikrofoniin puhuva Timo Tossavainen.

merkittävästi Siltamäen seutua. Uuden liikenneverkon
rungon muodostaa pikaraitiotieverkko.
– Meillekin lupailtiin Jokeri 2:n kulkevan alueemme
eteläosan (Tapaninkyläntie)
kautta. Tästäkin on nyt luovuttu ja Jokeri 2:n reitti siirretty muutama kilometri etelään.
Kaupunkibulevardit edustavat uutta innovaatiota ja
tulevat vaatimaan mittavia
investointeja, sanoo seura
lausunnossaan.
Seurassa on huomioitu, että muutamaa esikaupunkikeskustaa halutaan kehittää.
– Ne eivät sijoitu kaupungin reuna-alueille.
Kovasti keskustelua herättävä Malmin lentokenttäalue vaatii osansa.
–Sen muuttaminen uudeksi kaupunginosaksi ei tule toteutumaan ilman merkittäviä kustannuksia.

Alueen sijainti
kaupungin
reuna-alueella
tuo haasteita.
– Ymmärrämme toki,
että yleiskaavaluonnos on
jatkosuunnittelun apuväline.
Pikseliruudukosta on kuitenkin hankala hahmottaa mitä
alueelle ollaan suunnittelemassa. Seura toteaa, että
ruudukosta voi hyvin lukea,
että Siltamäen seudun nykyiset viheralueet tulevat pienenemään merkittävästi.
– Mielestämme suunnittelupohjaa tulisi avata siten,
että alueelle syntyy konkreettinen ja realistinen kuva
suunnittelukohteista.
– Toinen pikseliruudukkoon liittyvä hankaluus on
suunnittelukohteiden paikannus, kun ruudukkoon on
merkitty alueemme osalta ainoastaan Suutarilantie ja Kehä III.
Siltamäen 1960–1970-lukujen vaihteessa valmistunutta kontaktikokonaisuutta, jossa ostoskeskuksen ympärille on tehty seitsemän
asunto-osakeyhtiötä, luonnos lupaa kehittää täydennysrakentamalla sitä vähintään e=1 korttelitehokkuudella.
–Toteutussuunnittelulla

alkaa olla kiire, sillä talojen
julkisivu- ja perusparannusremontit ovat toteutumassa
nykysuunnittelun mukaan jo
lähivuosina, seura patistaa.

Kaavaluonnoksessa
ostoskeskus siirtyy Riimusauvantien ja Suutarilantien
risteykseen. SiSu-Seura on
muutosesityksessään lähtenyt siitä, että Jalopeurantien
ja Jousimiehentien väliin
rakennetaan tehokas kaupunkikortteli, jonka alakertoihin tulisi sekä kaupalliset
että yhteisölliset tilat.
–Toteutussuunnitelman
käynnistämisellä on kiire,
sillä nykymenolla olemme
pian ilman ostoskeskuspalveluja.
Suutarilantien molemmin
puolin on merkitty asuntovaltaista asumis-, puisto-,
virkistys- sekä liikunta- että
lähipalvelujen rakentamista
pääosin yli 0,4:n tehokkuudella. Suutarilantien itäpuolen toimitila-aluetta on laajennettu ja sille ehdotetaan
lisärakentamista.
–Sinne voisi ajatella lisäksi tuotantoa, varastointia,
julkisia palveluja, opetustoimea ja virkistyskäyttöä, sanoo seura ja kannattaa suuren vähittäiskauppapaikan
sijoittamista alueelle.
Myös Kehä III:n pohjoispuolelle esitetään asuntovaltaista rakentamista, samoin
pariin kohtaan omakotitontteja.
Seuran mielestä täydennysrakentaminen Siltamäen tienoilla on kuitenkin odotettua vähäisempää.
–Keskustelimme yleiskaava-arkkitehdin kanssa tammikuussa ja hänen mukaansa lähivuosina voisi toteutua
lähinnä muutaman omakotitontin rakennustehokkuuden nostaminen korkeintaan 0,4:ään. Lisäksi kävimme keskustelua yleiskaavan
mahdolliseen toteutumiseen
liittyvästä alueellisesta epätasapainosta Laiturilla kaupunkisuunnitteluviraston
edustajien kanssa.
– He vahvistivat käsitystämme rakennusliikkeiden
roolista. Niitä tuntuu kiinnostavan vain yli tuhannen
asunnon kohteet. Tätä pienemmät kohteet odottelevat
vuoroaan kenties 2030-luvulla.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Loppuunmyynti

TULE TUTUSTUMAAN UUDISTUNEESEEN

MALMIN APTEEKKIIN

-20%

YLÄ-MALMIN TORILLE (Prismaa vastapäätä).

Tervetuloa
aat
nykyiset ja uudet asiakk
15 klo 10–15.
avajaiskahville 20.4.20

koskee kaikkia itsehoitotuotteita, ei lääkkeitä
Palvelemme

www.malminapteekki.ﬁ

ma-pe 8.30-20.00
la 10.00-17.00

puh. 09-5656 080
Kirkonkyläntie 3
00700 Helsinki

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan

TAPANILAN ERÄN

MV-KUVAT Malmintori

SALIBANDYN KESÄLEIRIT

, 7.

ERÄ JÄRJESTÄÄ 1.–5.6., 8.–12.6., 15.–17.6. JA 3.–7.8. SALIBANDYN KESÄLEIRIT
MOSAHALLILLA JOKA ARKIPÄIVÄ KLO 9–15. LUVASSA ON SALIBANDYN HARJOITTELUA
JA PELAAMISTA SEKÄ MUUTA LIIKUNTAA SISÄLLÄ JA ULKONA. LEIRIN OHJAAJINA ERÄN
VALMENTAJIA JA LIIGAPELAAJIA, MM. MAAJOUKKUETÄHTI LAURI KAPANEN.

Hyvä paimen pitää huolta,
vartioi, katsoo perään ja lähtee etsimään eksyneitä.
Hellyydellä se hoivaa, eikä
pidä laumaa kurissa vihalla
ja pelolla. Sellainen Hyvä
Paimen meillä on.

ehdot:

Leirivaihto

• Salibandyleiri 2002–2007 -syntyneille
joukkueessa tai salibandykoulussa
pelaaville, tai aloittelevalle pelaajalle
• Salibandyn starttileiri 2006–2009
-syntyneille, jotka eivät vielä
harrasta salibandya joukkueessa,
ja haluaisivat tutustua lajiin
monipuolisesti

Leirien hinnat: 120–190 eur/viikko,
sisältäen lounaan ja leirin T-paidan
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
www.tapanilanera.ﬁ/kesaleiri
Puh. (09) 346 4252

Tuorein KoillisHelsingin Lähitieto
-lehti löytyy
lehtitelineistä
Malmin Novan
Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen
toisesta kerroksesta
Plaza Mocca
kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta,
K-Market
Tapanintorilta, sekä
Siltamäen K-Market
Kaveljeerilta

Diakonialeirejä 2015

MUSIIKKIA

Päihdekuntoutujien leiri Korpirauhan
leirikeskuksessa Siuntiossa 11.–14.5.
Hinta 50 e. Hakemuksen palautus 21.4.
mennessä.

Konsertti Malmin kirkossa su 19.4.
klo 18. Outi Aro-Heinilä, urut.

Vanhusten päiväleiri Lohirannan leirikeskuksessa Lohjalla ti 12.5. Hinta 20 e.
Hakemuksen palautus 24.4. mennessä.
Perheleiri Mäntsälän Leiriniemessä
=#!;#<# (2KFP >= 6OP20#' AM 6O/PIG2 =%A; D'
P//6 = D# LP0GEFFP# (P06LE0G6K IP/PEFEG
15.5. mennessä.

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Monikulttuurinen perheleiri PuhjonHPKKPK 0EHGG206G0E0G6GGP &JEDJ/PGGP
A=#!A:#<# (2KFP =M 6OP20#' A= 6O/PIG2 >%A@
D' P//6 > D# LP0GEFFP# (P06LE0G6K IP/PEtus 28.5. mennessä.

Tapaninkylä, Fallkullan kiila
asemakaavaa valmistellaan

Hakukaavakkeita saa oman asuinalueen
72P0JK2PFJ2L2GFJGFP FP2 02H00J36HHPKD2HPGFJGFP# $JLP0066F /*.F.D,F L.*G "P/L2K
G6EHP0EKKPK K6FF2G2DE2/FP# RP/PEFEG PGE2Kalueen diakoniatyöntekijälle tai osoitteeG66K- "P/L2K G6EHP0EKFP' 72P0JK2PF.*O
leirit, Kunnantie 1, 00700 Helsinki.

Fallkullan kiila on Tapanilan aseman itä- ja pohjoispuolinen
rakentamaton peltoalue. Alueelle on suunnitteilla kerrostalokortteleita sekä mahdollisesti päivittäistavarakauppa
Tapanilan aseman pohjoisen sisäänkäynnin tuntumaan.
Liityntäpysäköinnin tarve selvitetään. Erityistä huomiota on
tarkoitus kiinnittää hyvän jalankulkuympäristön ja Longinojan purouoman lähiympäristön suunnitteluun. Nykyisille
Fallkullan alueen asuintonteille ei ole suunnitteilla muutoksia.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustavia suunnitelmavaihtoehtoja on esillä 20.4.–15.5.2015:
- Tapanilan kirjastossa, Hiidenkiventie 21
- info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
- kaupungin ilmoitustaululla, kaupungintalo,
Pohjoisesplanadi 11–13
- www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä nyt).
Keskustelutilaisuus kaavahankkeesta on 20.4. Helsingin
Medialukion tiloissa, Moisiontie 3. Kaavan valmistelijat
ovat tavattavissa klo 15–19. Ohjelmassa on kaksi samansisältöistä esitystä kaavamuutoshankkeesta klo 15 ja klo 18.
Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa myös kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.
Mielipiteet: viimeistään 22.5.2015
Lisätietoja: arkkitehti Johanna Mutanen, p. 310 37299
arkkitehti Joakim Kettunen, p. 310 37289

www.hel.fi/ksv

Koillis-Helsingin
Lähitieto

15.4.2015

Diakoniatoimistojen yhteystiedot:
Malmi, Kunnantie 1, 00700 Hki p. 09 2340 4481
Jakomäki, Jakomäenpolku 7, 00770 Hki p. 09 2340 4488
Pihlajamäki, Liusketie 1, 00710 Hki p. 09 2340 4487
Pihlajisto, Tiirismaantie 4, 00710 Hki p. 09 2340 4480
Puistola, Tenavatie 4, 00760 Hki p. 09 2340 4485
Pukinmäki, Säterinportti 3, 00720 Hki p. 09 2340 4482
Siltamäki, Jousimiehentie 5, 00740 Hki p. 09 2340 4484
Tapanila, Veljestentie 6, 00730 Hki p. 09 2340 4483
Tapuli, Maatullinkuja 4, 00750 Hki p. 09 2340 4486
Viikki, Agronominkatu 5, 00790 Hki p. 09 2340 4489
Puhelinaika Malmin ma ja ke klo 10–11, Viikki ma
klo 10–11, muut ke klo 10–11. Muuna aikana soittopyyntö vastaajaan.

Lauluilta Puistolan kirkossa su 19.4.
klo 18. Kirkkokuoro, soitinyhtye. Kaisu
Rauhamaa, kantele. Yhteislaulua.
Tulkinnanvaraista - Uuden musiikin konsertti Viikin kirkossa su
19.4. klo 18. Juho Laitila. Ohjelma
10 e. Uteliaat muusikot ry.
Hengellisten laulujen ilta Siltamäen
seurakuntakodissa ma 20.4. klo 19.
Olga Mäkinen. Yhteislaulua.
Konsertti Puistolan kirkossa ti 21.4.
klo 19. Pohjois-Helsingin Musiikkiopiston nokkahuilistit ja kitaristit.

TAIVAASSA ON REIKÄ
-KESKUSTELUILTA
Viikin kirkolla to 23.4. klo 18. ”LuoFE16K 6DPK06/2EL2 Q "2F6K 6/,2KJ206EGP1PFF6/E DP20EFFPP EG0JKFE/02Ktaan?” Vieraana esseisti Antti Nylén.
)KK6K 06G0EGF6/EP DJ2 JGP//2GFEP (2/1P2G66K D2200JL6GGEEK 0/J A;#?M#
KIIREETÖN ILTAPÄIVÄ
Pukinmäen seurakuntakodissa la
25.4. klo 13–16. Ekoaskartelua ja
kädentaitoja, rukoushetkiä, tarjoilua.
Ilm. 19.4. mennessä meri.ala-kokko@
6D/#B' I M9 @?>M >>=@# "PF6H2PP/2maksu.
HILJAISUUDEN RETRIITTI
@>#!@<#># +6H4D202K 0PHFPKJGGP
Salon lähellä. Tied. ja ilm. Heikki
Poutanen, p. 09 2340 4417.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
CCC#36/G2K42KG6EHP0EKKPF#BOLP/L2
Seurakunta facebookissa:
CCC#5P86NJJ0#8JLOLP/L2KG6EHP0EKFP
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JOUKO KOMULAINEN

Kansanedustajaehdokkaat
ovat antaneet jo monta
työhaastattelua. Niitä on
tehty toreilla, televisiossa,
olohuoneissa, kouluissa ja
eri yritysten ja yhteisöjen
tiloissa. Ulkona ja sisällä,
satoi tai paistoi.
Terhi Peltokorpi (oik.) odottaa asukkaita Puistolan torilla viikonloppuna.

Saako Koillis-Helsinki kansanedustajaa?

PIRJO PIHLAJAMAA

Kansanedustajan työtä hakevilla vaaliehdokkailla on enää
loppuviikko aikaa vakuuttaa työnantajansa eli Suomen
kansa. Sunnuntaina ratkeaa, ketkä 200 ovat onnistuneet
työnhaussa parhaiten.

Koillis-Helsingistä
ehdolle on asettautunut
noin parikymmentä henkilöä. Heitä on esitelty tässä
lehdessä tammikuusta asti.
Eri medioissa julkaistujen
galluppien ja kyselyjen perusteella parhaat mahdollisuudet koillishelsinkiläismenestykseen on annettu istuville kaupunginvaltuutetuille.
Lähimpänä läpipääsyä on
ennusteiden valossa Tapulikaupungissa asuva Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo. Helsingin Sanomien
mukaan tapulilaistutkija kisaa paikasta puoluetoverinsa Dan Koivulaakson kanssa.
Suomen Keskustapuolueelle on povattu vaalivoittoa. Suutarilalainen Terhi
Peltokorpi edustaa keskustaa, mutta onnistuuko hänen puolueensa houkuttelemaan myös helsinkiläiset
vaaliuurnille niin, että Peltokorpi voisi jatkaa kansanedustajan pestiä, jonka hän sai syyskuussa 2014
Mari Kiviniemen siirryttyä
OECD:n leipiin.
Myös tapanilalaisen Fatbardhe Hetemaj’n nimi on
vilahdellut suosittujen poliitikkojen listoilla, mutta kokoomukselle on ennustettu

lmeistä vaalitappiota,
niin ilmeistä
että Hetemaj’n nousu Aranmäen portailkadianmäen
le ei näytä kovinkaan
nnäköiseltä.
todennäköiseltä.
eivät äänestäjät
Elleivät
päätää muuta. Moni
ää ehdokkaanpäättää
sta varsinaisena
sa vasta
päivänä.
vaalipäivänä.
Jos koillishelsinkiläiset innostuisivat
uurnille sanvaaliuurnille
koin joukoin ja äämään oman alueensaa
nestämään
kasta, voisi täysisehdokasta,
salista löytyä
tuntosalista
ja kasvotuttuja
n vasemja niin
a, keskelmalta,
in oiketä kuin
in.
altakin.
Pirjo
o Pihlajamaa
maa

Veronika Honkasalo kiitteli Malmilla Jykä Pietistä kysymyksestä, joka
koski vammaisten asioita. Suomen CP-liitto piti tiloissaan vaalipaneelin
viime keskiviikkona.

Vaalilupauksia
Kansanedustaja, kätilö Terhi Peltokorpi (kesk.), 39, Suutarilasta lupaa toimia rehdisti ja tehdä sen mitä lupaa.
Tapanilalainen
Fatbardhe
Hetemaj on
kokoomuksen
nousevia
kykyjä.

Bisnesmanageri Fatbardhe Hetemaj (kok.), 29, Tapanilasta ei anna yksityiskohtaisia vaalilupauksia, koska politiikassa tehdään yhteistyötä.

Nuorisotutkija Veronika Honkasalo (vas.), 39, Tapulikaupungista lupaa yhdenvertaiset, julkiset palvelut kaikille.

lähde: Ehdokkaiden vastauksia Ylen verkkosivuilla.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TEIJA LOPONEN

LiikkumaTiLa

on lämminhenkinen, valoisa ja
innostava liikuntasali hyvinvoinnille,
pienryhmävalmennukselle ja
yhdessä tekemiselle.

Tule kokemaan ja
oppimaan kanssamme
liikunnan iloa!

EväsTiLa - raakaruoka
-kurssi LiikkumaTiLassa

Inspiroidu raakaruoasta osana omaa
ruokavaliotasi ja hyvinvointiasi!
la 16.5. klo 14-17 kurssin hinta 60 €

Kurssin vetäjänä toimii ravinnon ja mielen
hyvinvointiin erikoistunut psykologi,
valmentaja ja kokki Outi Rinne.
Ilmoittaudu 3.5. mennessä
"(-","()"+%.+&$+--,,&*"'-+"!#
Kotinummen ala-aste on yksi niistä kouluista, joihin kielteisen
oppilaaksiottopäätöksen saaneet voivat hakea uudelleen.

Enimmäisoppilasmääriin
muutoksia
Töyrynummi, Ylä-Malmi, Kotinummi, Siltamäki, Suutarila
Opetusvirasto ehdottaa
kymmenen peruskoulun
enimmäisoppilasmääriin
muutosta.
Kotinummen, Siltamäen,
Suutarilan ja Töyrynummen
ala-asteiden sekä Ylä-Malmin peruskouluun voidaankin ottaa lisää ensiluokkalaisia, sillä opetusryhmien laskennallinen koko jää
näissä kouluissa alle 22 oppilaaseen.
Jos enimmäisoppilasmäärien muutokseen eilisessä
lautakunnan kokouksessa

päädyttiin, niin kielteisen
oppilaaksiottopäätöksen
saaneet ja muut halukkaat
voivat hakea uudelleen näihin kouluihin.
Myönteisen päätöksen
saaneet säilyttävät oppilaspaikan, eikä heidän tarvitse hakea oppilaspaikkaa uudelleen.
Uusi hakuaika lisäoppilaita ottaviin kouluihin on
15.–29.4. Rehtorit tiedottavat kielteisen oppilaaksiottopäätöksen saaneiden lasten huoltajille uudesta ha-

kuajasta. Kaikkien näiden
koulujen oppilaiden koteihin lähetetään myös tietoa
muutetuista enimmäisoppilasmääristä.
Uudet oppilaaksiottopäätökset näihin kouluihin
otettavista 1.-luokkalaisista tehdään kuun lopussa,
30.4. Tämän jälkeen uuden
päätöksen saaneilla on vielä kahden viikon ajan mahdollisuus hakea iltapäivätoimintaan.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin
Lähitieto
Tuorein KoillisHelsingin Lähitieto
-lehti löytyy
lehtitelineistä
Malmin Novan
Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen
toisesta kerroksesta
Plaza Mocca
kahvilan vierestä,
Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta,
K-Market
Tapanintorilta, sekä
Siltamäen K-Market
Kaveljeerilta

LiikkumaTiLa
Hyvinvointia lähelläsi

www.liikkumatila.fi I Malmin raitti 17 B, 00700 Helsinki I 050 5166 737

Tavoita lähialueen asukkaat
Lähitiedolla!

POHJOIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO
ILMOITTAUTUMINEN UUDEKSI OPPILAAKSI
MUSIIKKIOPISTOON
HAKUAIKA

5

01
1.4. – 30.4.2

Syksyn 2015 uudet oppilaat ilmoittautuvat
täyttämällä hakemuslomakkeen verkossa
www.phmo.ﬁ.
Haemme uusia oppilaita erityisesti orkesterisoittimiin.
Oppilaat otetaan opistoon ilmoittautumisjärjestyksessä, ei valintakokeita.

Opisto antaa opetusta kaikissa keskeisissä orkesterisoittimissa: viulut, sello,
kontrabasso, trumpetti, pasuuna, käyrätorvi, tuuba, huilu, klarinetti, nokkahuilu, laulu, piano, kitara, harppu, harmonikka, saksofoni ja lyömäsoittimet.

ILMOITTAUTUMINEN MUSKARIIN

-PÄIVÄLEIRIT HELSINGISSÄ
1.-5.6.2015 JA 8.-12.6.2015

Leiripaikat:
Nuorten toimintakeskus Luuppi Pukinmäen nuorisotalo
Koskelan nuorisotalo
Nuorisotalo Merirasti
Nuorten toimintakeskus Happi
Laajasalon nuorisotalo
SiltamäenNuorisoseurankerhotila

WWW.UUDENMAANNUORISOSEURAT.FI

Tervetuloa lapset ja vanhemmat yhdessä
mukaan laulamaan, leikkimään ja soittamaan.
Ilmoittaudu heti ja varmista lapsellesi paikka
muskarilaisten iloisessa joukossa. Muskarin
hinta per lukukausi 100e. Muskari toimii
Malmitalossa sekä Viikin asukastalo Lavalla.

POHJOIS-HELSINGIN MUSIIKKIOPISTO
Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki
www.phmo.ﬁ
Puh. 040 455 756
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Silvia Modig nº38 »Äänestä!»
%&%( '#$#"!

sairaanhoitaja, luottamusmies

HYVÄ HOITO KUULUU KAIKILLE!

kaupunginvaltuutettu

maksaa nina huru

Sote-uudistuksessa ja Malmin lentokentän
pelastamisessa tarvitaan tarmokasta arjen
asiantuntijaa. Ensi kertaa ehdolla numerolla
154 Helsingistä.

159
HKI
PS.Terveitä

SINIKKA VEPSÄ

HELSINGIN VARAVALTUUTETTU, SAIRAANHOITAJA,
TERVEYDENHOITAJA, OSASTONHOITAJA

154
kuva: eeva rinne

päätöksiä

SDP Helsinki
www.sinikkavepsa.ﬁ
Maksan ilmoituksen itse

Tavataan torstaina 16.4.
klo 8–9 Ogelin liikekeskus
klo 9.30–10.30 Viikin kirjasto
Tavataan perjantaina 17.4.
klo 9–10 Ala-Malmi

SUOSITTELEN!
E

n ole itse ehdolla eduskuntavaaleissa, jatkan ja keskityn luottamustehtäviini
koillisen Helsingin näkökulmasta
liikuntalautakunnan varapuheenjohtana sekä kokoomuksen
valtuustoryhmän jäsenenä. Paimennettavaa ja töitä riittää!

154

ARJEN OSAAJAT
KOILLISESTA

EHDOKKAIDEN KAMPANJA-AIKATAULU
15.4.–19.4.15 VÄLISENÄ AIKANA ON SEURAAVA:
SINIKKA TAVATTAVISSA:

153

17.4. klo 18–19.30 Puistolantorilla, Puistola
18.4. klo 10–12 Stadin Demarien vaalimökillä,
Lasipalatsin kulmalla
18.4. klo 12.45– DeJuna -kampanjointi
Helsinki-Kannelmäki osuudella
19.4. klo 10–14 Malmin markkinat, Ylä-Malmin tori

MIRKA TAVATTAVISSA:
16.4. klo 15–16.30 Kontulan ostoskeskus
17.4. klo 11–12 Maatullinaukio
17.4. klo 17–18.30 Vaasanpuisto (Sörnäinen)
18.4. klo 11–14 Tallinnanaukiolla

www.sinikkavepsa.ﬁ

www.mirkavainikka.ﬁ
Maksaja Vepsän ja Vainikan tukiryhmät

Eduskuntavaaleissa ykkössuosikkini on jämerän
inhimillinen osaaja ja vaikuttaja Vartiokylästä,
PEKKA MAJURI. Ilonani on ollut tutustua Pekkaan takana olevan kahden kaupunginvaltuusto
vuoden aikana. Tv-katsojille hän tuli tunnetuksi jo
2001 syyskuun 11. päivän synkkien tapahtumien
ammattitaitoisena tulkitsijana. Näinä outoina
aikoina Pekan turvallisuuspoliittinen osaaminen
tekee minuun suuren vaikutuksen. Luotettavana
miehenä hänelle on uskottu myös Helsingin energiatuotannosta vastaavan Helen Oy:n hallituksen
puheenjohtajuus.
Erityiset lisäpisteet Pekka Majuri saa vankkumattomasta kannastaan puolustaa everstin
osaamisella ja kokemuksella lentotoimintojen
säilymistä Malmilla.
Pitemmittä puheitta, monet eivät ole pekkaa
pahempia, mutta tämä Pekka on paras.
Äänestämisen arvoinen.
Suosittelen, ota koppi numerosta 53,
ja vie se äänestyskoppiin saakka!

Heimo ”Hemppa” Laaksonen

PEKKA MAJURI

53

Eversti, evp
Helsingin kaupunginvaltuutettu
Helen Oy hallituksen
puheenjohtaja
Maksaja: Heimo Laaksonen
www.pekkamajuri.fi
ja Majurin tukiryhmä
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Yksinyrittäjien tukeminen, 0-työsopimus ja valtion
velka tiivistivät tunnelmaa

Koillis-Helsinki

Haaga-Helian opiskelijat
tenttasivat ehdokkaita
Malmin liiketalousopiston
tiloissa kokoontui joukko
kansanedustajaehdokkaita
sieltä nuoremmasta päästä
vastailemaan opiskelijoiden
ja yrittäjien kysymyksiin.
Vaali-illan olivat järjestäneet Haaga-Helian opiskelijoiden projektiryhmä ja
Koillis-Helsingin Yrittäjät.
Erityisesti kysymys valtion velan kattosummasta ja sote-uudistuksesta herättivät isojakin eroja mielipiteissä. Vasemmistoliiton
Mai Kivelän mielestä velanotolle ei tarvita kattoa
ollenkaan, sitä voidaan ottaa niin paljon kuin tarvetta on. Keskustan Taru Päivike totesi, ettei velkaa pidä
enää lisätä. Vihreiden Kaisa Hernbergin mukaan Suomen velkaantumisaste on
vielä Euroopan alhaisimpia

ja RKP:n Ahmed Hassan ottaisi velkaa niin, etteivät hyvinvointiyhteiskunnan palvelut vaarannu.
Sote-uudistuksessa asukkaiden valinnanvapaus palveluiden saannin koettiin
tärkeäksi. Kokoomuksen
Daniel Sazonov totesi, että erikoissairaanhoidossa
valinnanvapaus on hankala toteuttaa, mutta muuten
tulisi ottaa käyttöön laaja
palveluseteleiden verkosto
ja mahdollistaa myös pienten yrittäjien pääsy palveluntarjoajien joukkoon minimoimalla tai jopa poistamalla kilpailutuskäytäntö.
SDP:n Mirka Vainikka ei
palveluseteleille syty. Keskustan Taru Päivike toi esiin
sen, että palveluiden tarjonnan tasapuolisuus ei esimerkiksi Pohjois-Suomessa hel-

posti toteudu.

0 - t y ö s o p i m u s t a ei
vasemmiston sitoutumaton
ehdokas Aarni Moisala
kannata, ykkösellä alkavaa
kuitenkin.
–Minä sanon kyllä, se on
yksi tapa saada nuoret tutustumaan työelämään,
totesi kristillisten Elie ElKhouri.
Kyllä sanoi myös Hernberg, pelisäännöt pitää kuitenkin sopia selkeästi ja
työntekijällä on voitava olla
useita päällekkäisiä 0-työsopimuksia.
Sazonov kuului myös kannattajiin, samoin perussuomalaisten Jarmo Keto muutamin varauksin. Taru Päivike ja Ahmed Hassan kannattavat sitä opiskelijoille ja
vähän parannettuna versio-

na. Mirka Vainikka ja Mai
Kivelä eivät 0-työsopimuksen kannattajiin kuulu.
Helsingin Yrittäjien Marju Silander kyseli miten
muuttuvaan työelämään pitäisi suhtautua, yrittäjillä
kun ei ole aina tarjota säännöllistä työtä.
Aarni Moisala hoitaisi asian pienyrittäjien kohdalla
ottamalla työntekijät osakkaiksi. Daniel Sazonov näki, että työelämän sääntöihin pitäisi saada muutoksia
aikaan ja mahdollisuus erilaisiin projektitöihin.
Useampikin koki, että
pätkätöitä tekeville ei karenssipäiviä työttömyysturvan saannissa saisi olla,
jotta työnteko innostaisi ja
kannattaisi.

Teija Loponen

Yksinyrittäjiä ehdokkaat tukisivat helpottamalla osa-aikaisten palkkaamista. Kuvassa Mai Kivelä, Mirka Vainikka,
Taru Päivike, Jarmo Keto ja Daniel Sazonov.

Kevät tuo keräysautot
Helsingin seudun
ympäristöpalvelujen
keräysautot starttaavat
taas kierrokselleen.
Autoihin saa viedä
maksutta kodin
vaarallisia jätteitä
sekä metalliromua ja
sähkölaitteita.

Autot vastaanottavat muun
muassa energiansäästölamput, loisteputket, maalit, liuottimet, torjunta-aineet ja
siivouskemikaalit. Samoin
sinne kelpaa kotitalouksien
sähkölaiteromu, kuten käytöstä poistetut kylmälaitteet,
HSY

Metalliromun keräysautoon voi viedä vaikkapa
ﬁllarinrunkoja tai metallikoteloita.

säh-

köhellat, pesukoneet, puhelimet ja leivänpaahtimet.
Autolle voi tuoda korkeintaan kolme kappaletta
samaa laitetyyppiä.
Metallinkeräysautoon voi
viedä kotitalouksien yksittäisiä metalliesineitä. Näiltä
ovat esimerkiksi polkupyörät, puulämmitteiset kiukaat
sekä metalliastiat ja -purkit.
Suuret metallierät pitäisi viedä HSY:n Sortti-asemille,
joissa metallin vastaanotto
on myös maksutonta.

Keräyspaikkoja löytyy
ympäri koillista.
Pukinmäessä HSY:n autot
käyvät keskiviikkona 22.4.
kello 19.30–20.10 Simpukkakuja 2:ssa, ti 28.4. kello
17–17.30 Kenttätien urhei-

Jorma Luotonen
on Itsenäisyyspuolueen
ehdokas
Suurmetsässä asuva Jorma Luotonen, 69,
edustaa vaaleissa Itsenäisyyspuoluetta. Sen
ohjelma vastasi omia ajatuksia, tärkeää on
ihmisten auttaminen ja toimiminen tavallisen
pienen ihmisen hyväksi.
Luotonen on pääosin
tehnyt elämäntyönsä linja-autonkuljettajana,
mutta myös lasten vapaaehtoinen valmentajantyö
on vienyt paljon aikaa.
Luotonen valmensi 39
vuotta jalkapallossa ja
jääkiekossa oman kotikaupunginosan Suurmetsän SUMU:ssa sekä JokeJorma Luotonen(ipu.)
reissa ja HJK:ssa.
Myös omat viisi lasta
urheilivat, ja nyt Luotonen seuraa 10 lapsenlapsen jääkiekko- ja jalkapalloharrastuksia.
Itse Jore oli saanut valmennushommista hyvän mielen, kahdet tossut ja yhtä monet verkkarit, kun hän
kolme vuotta sitten jäi sivuun. Hän on mukana myös
HJK:n Seniorien toiminnassa.
Luotosella on omat kotisivut joren.ﬁ ja Huopalahden seurakunnassa nuorena kameraharrastelijaksi
ammattilaistunut Kari-veli on tehnyt kaksi hyvää vaalivideota. Niina-tytär on isän vaalipäällikkö ja viimeiset vaalinalusviikot vietetään aktiivisesti Narinkkatorilla vaalipyhään asti.
Jorma avioitui lastensa äidin kanssa jo 18-vuotiaana
ja viime joulukuussa vietettiin kultahäitä.
–Kalteentiellä on asuttu vuodesta 1972, ja sitä ennen oltiin kuusi vuotta seurakuntien erityisnuorisotyön ”Snellulla”, toimin nuorisotalon isäntänä.
Jorma kertoo työskennelleensä dösäkuskin tilausajossa ja lisäksi muun muassa ahtaajana.
Nyt kiinnostaa kovasti siirtyminen politiikkaan ajamaan ihmisten asioita. Siihen sijoitettava vaalibudjetti ei nouse paljon nollan euron yläpuolelle, mutta innostus on suuri.
Timo Huotinen

lupuiston parkkialueella ja
ma 11.5. kello 20.20–20.50
Säterinportti 3:n kääntöpaikalla.
Puistolassa keräysautot ottavat tavaraa vastaan
to 23.4. kello 20.20–20.50
Vanhan Puistolantien ja Reino Helismaantien kulmassa.
Ma 27.4. kello 17.40–18.20
keräyspisteenä on Ylermintie/Puistolantie.
Siltamäen ostoskeskus on
keräyskohteena ke 22.4.
kello 17–17.30 ja Pallomäentien urheilukenttä kello
17.40–18.20. Penttiläntien
aukiolle autot kaartavat to
23.4. kello 17–17.30 väliseksi ajaksi.
Tapaninvainiossa romuistaan pääsee eroon ke 22.4.
kello 18.30–19 Uimaran-

nantien ja Karhusuontien
kulmassa ja kello 20.20–
20.50 Muuttolinnuntien ja
Vanhan Tapanilantien kulman parkkialueella.
Tapulikaupungissa keräysautot kiertelevät to 23.4. Pysähdyspiste on kello 17.40–
18.20 Aisatiellä Kehä III sillan alla, kello 18.30–19 Ajurinaukiolla kirjaston edessä
ja kello 19.30–20.10 Moisiontie 1:ssä urheilukentällä.

Ala-Malmilla Teerisuonkujan ja Teerisuontien parkkipaikalla keräysautot ovat
ma 27.4. kello 20.20–20.50
ja Riihenkulmassa Latokartanontiellä ti 28.4. klo
17.40–18.20.
Tapanilassa keräysautojen
kiertopäivä on ma 27.4., kel-

lo 18.30–19 autot odottelevat Tapanilan torilla ja kello
19.30–20.10 Jäkälätien liityntäpysäköintialueella.
Jakomäessä Huokotien
urheilukentällä keräysautot ovat ma 27.4. kello 17–
17.30.
Toukokuun puolella keräysautot kiertävät Viikissä
Agronominkadulla koulun
luona ma 11.5. kello 18.30–
19 ja Pihlajamäessä ostoskeskuksella ti 12.5. kello 16–
17.30. Pihlajistossa Aulangontiellä autot stoppaavat
17.40–18.20.
Savelassa keräysautot käyvät 11.5. kello 19.30–20.10.
Savelantie 2 parkkialueella.

Teija Loponen
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JUHAPEKKA VÄRE, HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

ACTION CAR SERVICE- ACS OY

Kytkintie 34, 00770 Helsinki

puh.09-389 2865

Kaupunkisuunnittelumessut Laiturilla 13.–18.4.2015, Narinkka 2. Maksuttoman
messuviikon koko ohjelma löytyy Laiturilta tai sen verkkosivuilta.

Miten Helsinkiä lisätään
lentoasemalle ja muualle?

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO LÄHELLÄ SINUA

Laiturilla on meneillään koko viikon kestävät
kaupunkisuunnittelumessut. Tapahtumassa visioidaan myös
Koillis-Helsingin tulevaisuuden kaupunkirakennetta.
Vanhalle linja-autoasemalle on pystytetty 17 messuosastoa ja 22 tapahtumaa. Osastoilla ovat esillä
ajankohtaiset asemakaavaja liikennehankkeet sekä
Östersundom, Lähiöprojekti, Helsinki-kerrostalo ja
pyöräily. Viimeisin liittyy
vahvasti Malmiin, jonne
kaupunki on osoittanut paikan pyöräilykeskukselle.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston organissoimilla messuilla halutaan
avata moniäänistä keskustelua kaupungin kasvusta.
Mukana on niin julkishallinnon, oppilaitosten, järjestöjen kuin eri organisaatioidenkin näkökulmia ja
ratkaisumalleja. Osastoilla

esitellään asumisen vaihtoehtoja, kaupunkivisioita ja
parhaita käytäntöjä maailmalta.
Messut rakentuvat paljolti yleiskaavatyön ajatusten
ympärille. Yleiskaavan pääteemoja ovat täydennysrakentaminen, raideliikenneverkosto ja kaupunkibulevardit.
Ohjelmassa on myös paneeleja ja luentoja.
Huomenna torstaina eli
16. päivä huhtikuuta ääneen pääsevät Malmin lentoaseman ystävät kello 12–
13.30. Raine Haikarainen
Malmin lentoaseman ystävät ry:stä esittelee kaupunkilaisille lentokentän ainutlaatuisia mahdollisuuksia.

Lisäksi paikalla on kenttäalueen luonto- ja liikuntaasiantuntijoita Koillis-Helsingin Kehrä-hankkeen lentokenttätyöryhmästä.
Samana iltana, kello
17.30–19 kokoontuvat Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet keskustelemaan Helsingin kaavoituksen ajankohtaisista teemoista.
Paneelikeskustelussa kaupunkilaisilla on mahdollisuus kuulla, mitä mieltä
Helsingin kaavoitusta ohjaavan ja valvovan lautakunnan jäsenet ovat ajankohtaisista hankkeista.

kaupunkiseudun Kierrätyskeskus keräävät tarpeettomia tavaroita ja vaatteita
Suutarilan palvelukeskuksella lauantaina 25.4.
Keräykseen voi viedä siistejä, ehjiä ja käyttökelpoisia
vaatteita, kenkiä ja laukkuja, sekä verhoja, lakanoita, sisustuskankaita ja muita teks-

tiilejä. Keräyksessä vastaanotetaan myös astioita, kirjoja,
mattoja ja pientavaraa, sekä
urheiluvälineitä askartelu- ja
käsityötarvikkeita, ja rikkinäisiä nahkavaatteita.
Särkyvät tavarat toivotaan
pakattavan hyvin.
Kehnot kankaat voi säkittää muovipusseihin ja laittaa
päälle merkinnän lumppuke-

Ohjauskulmien
nelipyörä suuntaus alk.
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Kierrätyskeräys
lauantaina 25.4. kello 11–14
osoitteessa Seulastentie 11.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

KEVÄTHUOLTO

KESÄRENKAAT
TARJOUKSESSA!

TM-TESTIVOITTAJA!

ContiPremiumContactTM5

Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9

229€

+ RENKAID
ALLEVAIHTEN
O

VELOITUK

SETTA
keväthuoll
on yhteyde
ssä
• täyssynteettinen öljy (maks. 4,5
5 litraa)

• öljynsuodatin, raitisilmasuodatin
tin ja vaihtotyö
• vikakoodien luku • jarrujen tarkastus
• apulaitteiden käyttöhihnojen tarkastus
• jarrunesteen määrän tarkastus ja täydennys
• pyyhkijänsulkien kunnon tarkastus
• ajovalojen toimintakunnon tarkastus
• renkaiden kunnon ja ilmanpaineiden tarkastus
• alustan tarkastus • akun tarkastus
• jäähdytysnestetason ja pakkaskestävyyden varmist.
• jousituksen ja iskunvaimennuksen tarkastus
• lukkojen ja saranoiden yleisvoitelu

”Continentalin pito on märällä kelillä
hyvä ja erityisesti ajo-ominaisuudet
ovat upeat. Se on myös mukavan hiljainen. Continental on lähes täydellinen
paketti huippuominaisuuksia kaikissa
olosuhteissa.”
TEKNIIKAN MAAILMA 5/2014

Kesärenkaat EDULLISESTI
(hinta ei sisällä töitä):
SPORTIVA
175/65R14
205/55R16
225/45R17

213 €
336 €
417 €

NEUTON (2015 UUTUUS!)
175/65R14
203 €
205/55R16
312 €
225/45R17
395 €

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560

Ke 15.4. klo 19.00 Rukousilta: Heli Tanner, Kari Koivisto.
Musiikki: Ville Rossi
La 18.4. klo 10.00–16.00 Uudenmaan lapsityön koulutus:
lisätietoja ja ilmoittautumiset: Ritva Siltala
La 18.4. klo 18.00 Nuortenilta
Su 19.4. klo 10.00–16.00 Malmin markkinat Malmin
ostoskeskuksen torilla; Malmin Saalemilla oma
esittelypiste
Su 19.4. klo 11.00 Jumalanpalvelus: Walter Morales,
Mika Särkkä. Musiikki: Kutsuhuuto
Su 19.4. klo 14.30 Latinokokous: Walter Morales;
latinoiden vuosijuhla

00

AUTOASI Rengasmaailma, HEIKINLAAKSO
puh. 0400 600 660, info@rengaskeskus.com
www.rengaskeskus.com
g
E MYÖS:
ASENNAMMkoukut • Defat
to
e
Tuulilasitp•aVljon muuta.
ja
tuulilasin
samme 5d0e%stasi.
k
a
M
S:
U
JO
TAR
osuu
omavastuu

räys.
Huonekaluja ja sähköälaitteita ei keräykseen oteta.

Ilmastoinnin
täyttöhuolto alk.

40

tarjoukset voimassa 31.07.2015 asti

Pirjo Pihlajamaa

Vaatteet ja tavarat kiertoon
Siltamäen Martat ja Pää-

65

00

RENGASHOTELLI
alk.
/kausi

70 €

ALLEVAIHTO
alk. 30 €
Ilman ajanvarausta!

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6, 00760 Helsinki
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com Varmista
ma–pe 7–18.00, la 9–15 aukioloajat
www.rengaskeskus.com nettisivuilta
www.autoasi.fi
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Uutiset

Keksi nimi
Kesällä Malmi pelaa –pyörälle

Keksi peliﬁllarille nimi ja jätä ehdotus Malmitalon aulassa olevaan postilaatikkoon.

Malmitalon aulaan on
ilmestynyt laatikkopolkupyörä, joka kaipaa nimeä.
Toukokuussa pyörän laatikko täytetään erilaisilla ulkopeleillä ja pyörä lähtee
kiertämään Malmin puistoja sekä pihoja. Erityisen
usein pyörän voi nähdä AlaMalmin puistossa, jossa on
hyvää tilaa yhdessä pelaamiselle.
Malmilla kurvaileva pelipolkupyörä on Malmi pelaa
-projektin toimintaa. Projektin tavoitteena on houkutella asukkaita pelaamaan
yhdessä ulkona. Jos pelikaveria ei löydy naapurista,
saa sellaisen lainata polkupyörän päältä. Polkupyörää
ajavat kirjaston, nuorisotalon ja asukastalon kesätyön-

tekijät. Pyörästä voi lainata
mm. petanque-pelejä, mölkkyjä, krokettia ja diaboloja.
Idea yhdessä pelaamisesta
syntyi, kun joukko asukkaita pohti, miten saada AlaMalmin puisto kaikkien
malmilaisten käyttöön. Ideaa lähtivät tukemaan Malmin kirjasto, Malmin nuorisotalo, Asukastalo Malmin toimintakeskus ja Lähiöprojekti.
– Ennen kuin polkupyörä
saadaan liikkeelle, pitää sille
keksiä nimi. Mikä siis voisi
olla tämän toivottavasti kaikille malmilaisille tutuksi tulevan pyörän nimi? Nimiehdotuksia voi jättää Malmitalon aulassa polkupyörän
vieressä olevaan postilaatikkoon. Osallistuneiden kes-

ken arvotaan pelipalkinto,
kertoo Tuija Salovaara Malmin toimintakeskuksesta.
Malmi pelaa – on osa Elävä Malmi –hanketta, jonka
puitteissa Malmin alueella
järjestetään kuluvan vuoden
aikana monenlaista Malmin
kaupunkitilassa tapahtuvaa toimintaa. Malmin päivää vietetään Ala-Malmin
puistossa 23.5., Malmi Laulaa- malmilaisten suurkuoro tapahtuma on vuorossa syksyllä ja Malmi siistiin
puitteissa pidetään yhdessä huolta puistojen ja katujen roskattomuudesta. YläMalmilla sijaitsevaan alikulkutunneliin on syntymässä
yhdessä asukkaiden kanssa
toteutettava taideteos.
TL

RAUNO SÄTTRI

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.ﬁ, postitse
Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai Malmintorin
2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä olevaan KoillisHelsingin Lähitieto-postilaatikkoon.

Kuka hakettaisi Veljestenpihan risut?
Viime marraskuussa kirjoitin
tällä palstalla Tapanilan Veljestenpihan metsän raivauksesta, jonka
kaupungin työntekijät olivat tehneet muuten asiallisesti ja hyvin,
mutta he olivat jättäneet keskelle
kylää kaksi valtavaa risukasaa
odottamaan talven tuloa.
Talvi tuli ja meni, ja heti maaliskuussa myös risukasat käytiin noutamassa. Työ tehtiin tarkkuudella
”vähän sinne päin”, ja jäljet jäivät
siivoamatta.
Veljestenpihan metsä on täynnä parimetristä puuta ja risua. Onneksi tapanilalaiset ovat koonneet
risut pieniin kekoihin odottamaan
seuraavia toimenpiteitä.
Vetoan kaupungin ympäristö-

osastoon. Tehkää niin kuin Vantaalla esimerkiksi Hakunilassa ja
Tikkurilassa, on risusavotan jälkeen tehty. Hakettakaa pienpuu!
Se ei olisi monen tunnin urakka,
sillä puut on valmiiksi koottu siisteihin kasoihin.
Jos sen vielä tekisitte, suosittu ulkoilumetsä, jonka polut halkaisevat neljästä nurkastaan, siistiytyisi ainakin kymmeneksi vuodeksi.
Hyvin aloitettua työtä ei kannattaisi jättää kesken.
Jos vetoomukseni ei tehoa kaupungin ympäristöosastoon, voisivatko hakekoneen omistavat tapanilalaiset auttaa?
Naapurin mies

Kysymyksiä lentokentästä
Lentokenttäpohdiskeluissa on
mielenkiintoinen tilanne: Helsingin
kaupunki osti taannoin suojellut
hallinto- hallirakennukset – onko
se halukas vuokraamaan ne vastakin lentotoimintaan?
Jos kaupunki ei ole tähän innokas, niin varautuvatko lentotoiminnan jatkamista vaativat rakentamaan uudet tarpeelliset tilat?
Kaavoitus kulkee pitkää reittiään,
mutta noiden rakennusten omistus
on tosiasia.
Lentotoiminnan jatkamisessa
on avoinna keskeisiä kysymyksiä
varsinkin talouden suhteen. Onko

kaupunki kiinnostunut vuokraamaan osan omistamistaan kentän
maista edelleen lentotoimintaan?
1930-luvulla valtion kanssa tehty
vuokrasopimus ei voi enää olla voimassa, jos lentotoiminnalla on jokin uusi harjoittaja. Keskustapuolueen ja perussuomalaisten taholla
on suhtauduttu suopeasti lentotoiminnan jatkamiseen. Onko esim.
keskustajohtoinen hallitus valmis
tukemaan sitä valtion rahoilla ainakin aluksi?
Sinänsä uusi hallitus tunnetusti
on miljardileikkausten edessä.
Aarne Laurila

Minna esittelee pätkää ajamastaan reitistä kartalla.

Maailman ympäri moottoripyörällä
Ensimmäinen suomalainen
nainen, joka on ajanut mailman
ympäri moottoripyörällä, on
Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa kanttorina työskentelevä Minna Jokinen.
Hän vieraili Tapanilan eläkeläisten Uteliaitten poppoossa
kertomassa matkastaan.
Mosan työvikselle oli saapunut kymmeniä eläkeläisiä, jotka
halusivat kuulla ja nähdä tämän
”ihmenaisen” ihan livenä. Kun
videovärkit oli saatu pöydälle,
aloitti Minna ihan ilmiömäisen
kerronnan matkastaan käyttäen
apuna kuvia ja videoita. Kulkupelinä oli Honda XL 650 Transalp, elikä tuttavallisesti ”Ransu”.
Maailman ympäri tarkoitti
kolmen mantereen läpiajoa rannikolta rannikolle. Mittatilaustyönä piti tehdä laatikotkin pyörälle kun lentokonettakin piti välillä käyttää.
Ja voitte varmaan arvata millaisia teitä matkalla oli? Mongolian ihan kauheista ja kuoppai-

sista teistä Etelä-Korean hyviin
ja sileisiin asfalttiteihin.
Majoitukset olivat etupäässä
jo ennakkoon sovittuja, ystävät
ja jopa ventovieraat ihmiset pyysivät luokseen. Kaikki olivat todella ystävällisiä.
Matkalla Mongoliaan Minna
tapasi muitakin motoristeja mm.
kolme suomalaista miestä, jotka
olivat lähteneet jo 3 viikkoa
aikaisemmin liikkeelle. Kuulemma avaamaan Minnalle tietä.
Joku belgialainen polkupyöräilijäkin hämmästytti matkan varrella, hän oli matkalla Kiinaan.
Eläimiä matkan varrella näkyi
kameleista ja jakkihäristä villihevosiin, sioista puhumattaan ja
ihania maaoravia. Sveitsin lehmät oli Minnan suosikkeja.
Ja kun Minna on ortodoksi,
niin tietysti hän tapasi sielunsiskoja. Erityisesti hän mainitsi Äiti
Julian Tverissä ja taas löytyi yösija.
Minna oli lähetetty matkalle
Helsingin metropoliitta Ambro-

siuksen ja 7-kertaisen maailmanmestari Kari Tiaisen suojelemina, ja niin Minna säästyi onnettomuuksilta. Tosin muutaman
kerran hän kaatui pyörän kanssa kun oli painava pyörä ja kuski
kevyt ja lyhyt.
Upean ja hyvän ulosannin
omaava Minna Jokinen päätti tilaisuuden videopätkään, jossa hän on juuri palannut kotimaan kamaralle. Siinä hän itkua
tiristellen yritti jotain sanoakin:
No, kotona ollaan! Siinä meidän
kuulijoidenkin simäkulmat kostuivat.
Olipas mahtava matka, kuulijoista tuntui kuin olisi itsekin ollut mukana matkalla maailman
ympäri! Matka kesti 87 vrk ja
mittariin tuli 28 585 kilometriä.
Minnalle sateli vielä kysymyksiä ja hän kertoikin, että seuraavaksi olisi halukas ajamaan Etelä-Amerikkaan ja Australiaan.
Rauno Sättri (Rane)
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Yritysryhmien tykypäivät
keilaus ● jousiammunta
● tankofutis ● intialainen
päähieronta ● kiipeily ●
syvärentoutus ● asahi
(+ 26 ohjattua palvelua)
● sauna- ja kokoustilat
● luennot ● catering ●

Vaaliehdokkaille
tuli lajitteluohjeet

Kaikki virkistävän päivän
rakennusaineet kätevästi
044 308 00 22 tai netissä

Tapanila
Kuulijantien jäteastiaan on vaalien alla tuunattu informatiiviset lajitteluohjeet. Koulujen
lakkauttajien mainokset voi heivata suoraan jäteastiaan. Vaikka ensi silmäys tuo hymyn
huulille, on ohjeiden takana todellinen huoli lähikoulujen tulevaisuudesta.

ilomaatti.fi

VEERA VUORISALO

– Tämä lajitteluohjeidea
on omani. Jalostin sen Vantaalla toteutetusta tempauksesta, jossa postilaatikoihin
kiinnitettiin ”Ei koulunlakkauttajien vaalimainoksia kiitos!” –lappuja, kertoo
tapanilalaisäiti Veera Vuorisalo.
Vaalimainosten jakajien
kanssa Vuorisalo ei ole keskustellut, mutta toistaiseksi
laatikkoon on tiputettu vain
lähikoulua ja peruskoulua
puolustavien ehdokkaiden
vaalimainoksia.
Kuulijantietä kulkevat
ovat suhtautuneet hilpeänvakavaan lappuun myötämielisesti.
– Kyllähän kuntalaiset
ymmärtävät peruskoulun
merkityksen ja tärkeyden.
Me kaikki hyödymme lasten kouluttamisesta. Peruskoulu on vielä se ainutkertainen hetki, jossa on aidosti läsnä koko ikäluokka kerralla, ja kaikki kasvattavat
toimet voidaan toteuttaa
ketään leimaamatta. Koulutuksesta leikkaaminen osaoptimoimalla on todella lyhytnäköistä, Vuorisalo pohtii.

päätöstä eli Hiidenkiven
peruskoulun ja Tapanilan
ala-asteen hallinnollista
yhdistämistä ei ole vielä kirkossa kuulutettu. Opetuslautakunnan yhdistämistä
puoltava päätös on menossa
valtuustokäsittelyyn.
– Tapanilassa on edelleen
vankka usko lähidemokratiaan ja poliittisiin päättäjiin. Käymme jatkuvaa dialogia kaupunginvaltuutettujen kanssa.
Vuorisalon perheessä on
kolme lasta.
–Eli asia on todella lähellä
sydäntäni.

Vuorisalon mukaan on
ollut ilo huomata, miten osa
päättäjistä aidosti kuuntelee
ja välittää.
– Uskomme, että Tapanilan ala-aste ja Hiidenkiven
peruskoulu saavat molemmat jatkaa omina itsenäisinä kouluina omine vahvuuksineen alueella, jossa
opetusviraston omien väestöennusteiden mukaan
kaikki koulutila tarvitaan.
Etenkin kun koulujen yhdistämisesitys ei toisi todellisia
säästöjä.
Pirjo Pihlajamaa

Tapanilan kouluverkko-

PuiU:n JALKAPALLOKOULU 2015
JALKAPALLOKOULU 2–3, 4–5 ja 6–9 VUOTIAILLE
KESÄLLÄ 2015 20.5.–1.7. ja 5.8.–9.9.
Nyt mukaan harjoittelemaan monipuolisesti jalkapallon
perusteita ja pitämään hauskaa kivojen kavereiden kanssa!
Puistolan urheilijoiden jalkapallokoulu harjoittelee kesällä.
Keskiviikkoisin Koudan peruskoulun (Koudantie 2)
nurmikentällä, klo 17–18.
Joka kolmas viikonloppu huipentuu hauskaan miniturnaukseen. Hinta: 150 euroa/lapsi, 12 harjoituskertaa. Sisältää
ohjatut harjoitukset, harjoitusasun (paita ja housut), pallon,
diplomin ja mitalin.
Ilmoittautuminen ke. 26.4.2015 mennessä
www.puistolanurheilijat.fi/jalkapallokoulu
Lisätiedot:
arpad.mester@puistolanurheilijat.fi
+358 40 847 8486

www.puistolanurheilijat.fi

– Jäteastiaan ei ole kumma kyllä päätynyt yhtään
mainosta, kertoo kuvan lähettänyt Veera Vuorisalo.

MARKUS KOPPEROINEN

Pukinmäki
saa uudet
alttaritekstiilit
Pukinmäen seurakuntapiirissä on kokoontunut vuodesta

1978 alkaen kutomakerho. Viimeisen vuoden aikana on kutomakerhossa valmisteltu seurakuntakodille alttaritekstiilit
eri kirkkovuoden väreihin.
Tekstiilien suunnittelu on tapahtunut yhdessä piirin kappalaisen Markus Kopperoisen kanssa.
–Uudet alttaritekstiilit otetaan käyttöön seurakuntakodilla sunnuntaina 19.4 kello 12 alkavassa messussa. Messun
jälkeen työt ovat nähtävillä ja messuvieraille tarjotaan juhlakahvit, kertoo Pukinmäen kappalainen Markus Kopperoinen.

Pukinmäen seurakuntapiirin kutomakerholla on käytös-

Uusi alttariliina asetetaan paikoilleen.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

sään yhdeksät kangaspuut, joilla kerhon jäsenet voivat vuorollaan kutoa omia töitään. Kutomakerhon töitä on ollut nähtävillä seurakuntakodin ja Pukinmäen kirjaston näyttelyissä.
Kerho kokoontuu maanantai-iltaisin klo 18. Kutojat voivat
kutoa omia töitään muinakin arkipäivinä kello 8–20 välillä. Kutomisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Helena
Raitoon p. 0400 416 384.
TL

18

Urheilu
IIDA MOILANEN

14–16-vuotiaiden kilpasarjassa mukana oli kolme
Tapanilan Erän joukkuetta: Anastasia oli kymmenes,
Aforia99 kahdestoista ja
Anastasia00 kolmastoista.

Aforia otti pronssia esityksellään.

Erälle neljä mitalia
aluemestaruuskilpailuista

Sunnuntaina vuorossa
olivat SM-sarjojen lisäksi
10–12-vuotiaiden sarja.
Seurayhteistyöjoukkue Elite
nappasi itselleen Etelä-Suomen aluemestaruuden
yhteispistein 17.07. Hopealle voimisteli PNV:n Gloria
Jr ennen OVO:n Team
Titaaneita.
12–14-vuotiaiden SM-sarjassa seurayhteistyöjoukkue
Elite Pre Jr keräsi kauden
korkeimman pistemääränsä
15.95, jolla joukkue sijoittui
kovatasoisessa kisassa hienosti viidenneksi. Samassa
sarjassa Elite Pre Jr02 saavutti pisteet 12.70 ja joukkueen sijoitus oli yhdestoista.
10–12-vuotiaiden sarjassa Erällä oli mukana peräti neljä joukkuetta - Eli-

te Alexa, Axoria, Amila ja
Axoria05. Sarjassa palkittiin kolme parasta joukkuetta - Elite Alexan ohella mitalit pujotettiin SC Vantaan
Elite Kidsien ja PNV:n Gloria Astran tyttöjen kaulaan.
Axoria saavutti kategorian
4, Amilan kategoria oli 7 ja
Axoria 05:n 8.

Eliten kausi jatkuu jo viikon kuluttua Turussa Junioreiden MM-kisojen karsinnan ensimmäisellä osakilpailulla. Elite tähtää
kesäkuun alun MM-kilpailuihin ja matka kohti Färsaaria on hienosti sujuneen
alkukauden ansiosta hyvällä mallilla. Suurin osa Erän
joukkueista jatkaa kisakauttaan parin viikon kuluttua
Hyvinkää Cupissa. Vantaalta jo kauden kolmannen
mitalinsa saavuttanut Elite
Alexa keskittyy harjoitteluun ja kisaa seuraavan kerran vasta SM-kisoissa kesäkuun alussa.
Lauri Järvinen

Joukkuevoimistelu

Joukkuevoimistelun
Etelä-Suomen Aluemestaruuskilpailut käytiin viikonloppuna Vantaan Energia
Areenalla. Kaksipäiväisissä
kisoissa oli mukana yhteensä 137 joukkuetta yhdek-

sässä eri sarjassa.
Tapanilan Erän joukkueet olivat hyvin edustettuina
molempina päivinä ja hienojen kisasuoritusten lisäksi myös menestystä tuli niin
lauantaina kuin sunnuntai-

nakin.
Lauantaina käytiin kilpasarjojen kilpailut ja tuloksellisesti Erän joukkueista
parhaiten pärjäsivät Anastasia01 ja Aforia. Anastasia01
saavutti 12–14-vuotiaiden

Erälle karaten SM-kisoissa
kultaa, hopeaa ja pronssia
Karate

Karaten SM-kilpailut kisattiin maaliskuun lopulla Tampereella. Aikuisten
sarjoissa Erän Nina Uusi-Esko nappasi kultaa ja Marko Rundelin sekä
Jani Siirilä hopeaa.
TUULI VÄNSKÄ

Erän kultaa pokannut katajoukkue Noora, Pinja ja Nina.

Lauantaina paremmuudesta kilpailivat aikuiset.
Kilpailijat jaettiin alle
21-vuotiaiden, aikuisten, ja
yli 40-vuotiaiden sarjoihin
katassa ja ottelussa painoluokittain ja avoimiin sarjoihin. Aikuisten päivään
saivat osallistua myös kil-

pailuvuonna 16 vuotta täyttäneet.
Eräläisistä lauantaina tulessa olivat Nina Uusi-Esko, Noora Marttila, Marko
Rundelin, Jani Siirilä ja Joni Pekkanen. Nina taisteli itselleen U21 naisten avoimen
sarjan mestaruuden. Marko

palasi upeasti takaisin kisatatameille pokaten miesten
yli 40-vuotiaiden raskaan
sarjan SM-hopeaa. Myös
Jani taktikoi itselleen hienosti miesten -84 kiloisissa
hopeaa.
Nooran ja Jonin tiet loppuivat tällä kertaa keräily-

kilpasarjassa korkeimman
kategorian A ja joukkue
palkittiin kisan päätteeksi aluemestaruusmitalein.
16–20-vuotiaiden kilpasarjassa Aforia saavutti pronssimitalit yhteispistein 15.10.

eriin. Joni tosin tarjosi jälleen viihdettä katsojille ja
tuomareille koko rahan
edestä.
Erän miehet kisasivat
myös miesten joukkuekisassa Helsingin shukokain
Harri Kuisminin vahvistamana. Tällä kertaa Lahden
karaten sähäkkä joukkue
vei kuitenkin voiton sekä ﬁnaalipaikan ja miesten joukkue palkittiin sarjan pronssilla.
Lauantaina eräläisiä nähtiin myös tuomaritoiminnassa, kun Maija Laaksonen ja Nea Vallenius uurastivat pitkän päivän aina
illan ﬁnaaleihin asti sekä kata- että ottelutatameilla tuomaroiden.

Sunnuntaina kisattiin
junioreiden (16–17-vuotiaat), kadettien (14–15-vuotiaat) ja alle 14-vuotiaiden
sarjoissa. Alaikäraja SMkisoihin oli 12 vuotta.
Katassa mitaleista taistelivat Tapanilan Erältä Nooran ja Ninan lisäksi Pinja
Piironen, Ronja Piironen ja
Luka Liikka.
Nina jäi sarjassaan niukasti hopealle tuomariäänin
3–2 ja Noora harmittavasti
neljännelle sijalle. Ronjan ja
Pinjan tiet päätyivät keräilyihin.
Ottelemassa Erältä nähtiin Ninan, Pinjan, Ronjan

Elite ja Elite Alexa menestyivät mahtavasti.

ja Lukan lisäksi myös Sonja Voutilainen ja Kalle Puotiniemi. Mitaleille otteluista
pääsivät Nina, hopeaa, Sonja ja Ronja saivat pronssia.
Pinja, Luka ja Kalle taistelivat upeasti sarjoissaan jääden kuitenkin alkukarsintoihin.
Alle 18-vuotiaiden päivänä joukkueet olivat kovin vähissä ja Erän joukkue
Nina, Noora, Pinja pokkasi
katasta näytössuorituksella
SM-kultaa ja Nina, Pinja ja
Sonja ottelusta kultaa.
Valmentajina kisoissa toimivat Heidi Väkeväinen,
Tuuli Vänskä, Nea Vallenius ja Sami Sutinen. Kaiken
kaikkiaan kisaviikonloppu jälleen osoitti Eräläisissä upeaa joukkuehenkeä ja
taistelutahtoa. Kehitys on

nuorilla huimaa ja aikuisten sarjoissakin on jälleen
saatu nähdä Erän edustajia.
Lauantaina kisoissa päästiin
myös näkemään samaan aikaan kisattavien Jujutsun
otteluita ja taidokoiden näytöksiä.
Seuraavan kerran kisataan 18.4. Orimattilassa,
jonne Erältä lähdetään yhteiskuljetuksella. Kisoissa myös uudet kisaamisesta
kiinnostuneet juniorit pääsevät kokeilemaan taitojaan. Nuorimmille on tarjolla pyykkipoikaottelusarjat.
Kevään kilpailukausi
päättyy toukokuun lopulla
Hämeenlinnassa järjestettävään kansainväliseen Tavastia Open kilpailuun.
Tuuli Vänskä

Erän Marko Rundelin, Jani Siirilä ja Joni Pekkanen
kisatunnelmissa.
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PETRI SALONEN

PuiU täpärästi
Regions cupin
3. kierrokselle

Jalkapallo

Valtikka vaihtui
Mosa Cupissa
Joakim Oldorff, Carla Kivikko, ja Julia Salonen,
toivat Suomeen kultaa ja hopeaa. Edessä Lilli Lauri
ja Jemina Salonen, joiden ottelu sarjansa voittajia
vastaan oli yksi kisojen jännittävimmistä.

Sulkapallo

PuiU haki kultaa
Belgiasta
Puistolan nuoret sulkapalloilijat osallistuivat
menestyksellä Victor Junior Olve Tournamentiin
Belgiassa. Turnauksessa pelaavat perinteisesti
Keski-Euroopan ykköspelaajat omista
ikäluokistaan.

Järjestyksessään neljäs Mosa Cup miteltiin
pääsiäislauantaina kahdeksan joukkueen voimin
kahdessa sarjassa. Koleahko sääkään ei menoa haitannut. Pallo pyöri Mosan
tekonurmella aamuyhdeksästä ilta seitsemään.
Kilpasarjassa voittajan
pytyn nosti MPS/Atletico
Malmin joukkue nitistämällä loppuottelussa Puistolan Urheilijoiden edustusjoukkueen 2–0. Voittajajoukkue selvitti tiensä
ﬁnaaliin peittoamalla Töölön Taiston peräti 10–0.
PuiU kipusi loppuotte-

luun voitollaan Tikkurilan
Palloseurasta. Paremmuuden ratkaisi 0–0 pelituloksen jälkeen rangaistuspotkukisa, jossa puistolalaiset
olivat varmempia maalein
4–2.
Haluttu Mosa Cup-voitto oli Malmin atleeteille
ensimmäinen. PuiU:lla on
vyöllään kaksi Mosa Cup
voittoa.
Harrastesarjan ykkönen
oli vakuuttavasti siltamäkeläistaustainen 5. divarin joukkue FC KaKe, joka ﬁnaalissa kylvetti viime
vuoden voittajan SUMU/77:an 5–0. Kakelaiset raiva-

Puistolan Urheilijoiden mies-

sivat tien ﬁnaaliin 3–1 voitolla MPS/Atletico Akatemiasta. Pronssille ylsi
Ponnistajat/2, joka jätti Atleticon akatemialaiset neljänneksi niukalla 2–1 voitolla.
MPS/Atletico Malmin ja
PuiU:n järjestämä neljäs
Mosa Cup keräsi päivän
aikana paljon mielenkiintoa. Keväinen kulttitapahtuma sai jälkikäteen myös
laajaa huomiota Helsingin
Sanomien mittavan reportaasijutun kautta.
Heimo Laaksonen

ten edustusjoukkue eteni valtakunnallisen Regions cupin 3.
kierrokselle voittamalla Myllypurossa nuorista lahjakkuuksista
koostuvan PKP:n niukasti 2–1.
Puistolalaiset siirtyivät 1–0 johtoon vapaapotkun jälkihässäkässä, kun Atte Virtanen latoi pallon
maaliin. Vastustaja sai 1–1 tasoituksensa rangaistupotkusta.
Toisella jaksolla PuiU:n voittomaalista vastasi Joona Vartiainen, jonka upea veto painui
PKP:n maalin yläkulmaan.
Regions cup on FIFA:n alainen
eurooppalainen alasarjaseurojen
cup-kisa, johon Suomessa saa
osallistua Kolmosen ja sitä alempien sarjojen joukkueet. Suomen
ykköseksi selviytyvä palkitaan
5000 eurolla. Cupin kolmannen
kierroksen ottelut arvottiin eilen,
14.4.
HL

ANU HAAPASAARI

Pelaajia turnauksessa oli

kaikkiaan noin 400, 23 eri
maasta. Otteluita pääsiäisenä käytyyn kolmen päivän turnaukseen mahtui yli
1200.
Puistolan urheilijoiden
sulkapallojaostoa edustivat
Eero Lauri U15, Julia Salonen U13, Lilli Lauri U11 ja
Jemina Salonen U11 luokassa.
Turnauksen parhaasta
suomalaissijoituksesta vastasi Julia Salonen, joka voitti parinsa Carla Kivikon
(ESB) kanssa tyttöjen U13
nelinpelissä kultaa.
Julia pelasi myös ﬁnaalissa U13 luokan sekanelinpelissä parinaan Joakim Oldorff (Tapion sulka). Sekanelinpelin voitto meni kui-

tenkin kovan kolme-eräisen
taistelun jälkeen Englantiin,
joten Julian ja Joakimin oli
tyydyttävä hopeiseen mitaliin. Sekin oli huippusuoritus
kyseisen tasoisessa turnauksessa.
– Suurin yllätys kuitenkin oli varmaan nuorimpien
U11 nelinpelin ¾ sijoitus ja
varsinkin se, millaisen pelin Jemina ja Lilli pelasivat
ranskalaisia sarjan voittajia vastaan. Tytöt johtivat jo
kolmatta erää 16–10 mutta
ranskalaiset nousivat rinnalle ja veivät kolmannen erän
jatkopalloille saakka voittaen ratkaisevan erän 22–24,
kertoo mukana ollut Petri
Salonen.
Teija Loponen

Lähiristikko nro 8/2015
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

MPS T07:n turnaus Tapanilan tekonurmella lauantaina 11.4. sujui aurinkoisessa säässä.

Ristikon oikea
ratkaisu sivulla 6.

KoillisHelsingin
Lähitieto
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Kulttuuri
TEIJA LOPONEN

Näyttelyä ihastelemassa Ritva Kortesalmi, Anne Littunen, galleristi Päivi Uljas, Markku Luoma-aho, Antti Puumanen, Raija Sarparanta ja Pirkko Juola

Taiteen harrastus
voi alkaa lahjakortista

Taidekurssille lähtö voi tuntua vaikealta, mutta kun mukaan pääsee, ei suostu enää lopettamaan. Näin vakuuttavat
Galleria viileä punaisen maalarikurssilaiset, joiden töitä on parhaillaan esillä gallerian 10-vuotisnäyttelyssä.

T

apanilalaisgallerian seinillä
roikkuu
ennätysmäärä maalauksia. Vaikka aiheet ovat
erilaisia, ne istuvat kauniisti
yhteen.
Keravalainen Markku
Luoma-aho ei ollut harrastanut lainkaan piirtämistä
tai maalaamista vielä kahdeksan vuotta sitten. Silloin
tyttäret ostivat eläkkeelle
jäävälle isälleen yllätykseksi lahjakortin taidekurssille.
–Koukkuun jäin heti, syinä hyvä harrastus, hyvä porukka ja hyvä opetus. Kahdeksassa vuodessa on töitä
syntynyt jo oman kellarigallerian seinät täyteen, mies
kertoilee.
– Tutussa seurassa on kiva maalata, kaikki kannustavat toisiaan. Ja galleristi
Päivi Uljas ohjaa meitä rennolla otteella, antaen tukea,
mutta myös vapautta tehdä
miten haluaa, ryhmänsä ainoa mies toteaa.
Ritva Kortesalmi on hän-

kin jo pitkän linjan harrastaja, tapanilalaisgalleriassa
hän on maalannut jo seitsemisen vuotta. Tapulikaupungissa asuva Ritva innostui mukaan nähtyään kursseista ilmoituksen, lapsena
harrastettu piirtely alkoi jälleen kiehtoa.
– Vuorotyötä tekevänä
olen joutunut jonkun kerran vaihtamaan ryhmää,
onneksi täällä on maanantai-, keskiviikko- ja torstaimaalareiden ryhmät, Ritva
kiittelee.
Aivan ensimmäisiin oppilaisiin lukeutuva Raija Sarparanta saapuu galleriaan
Heikinlaaksosta.
– Näin silloin K-kaupassa
ilmoituksen ja soitin Päiville. Hän kuulosti niin mukavalta ja kannustavalta puhelimessa, että uskalsin lähteä
mukaan. Vaikka vuosia on
jo vierähtänyt, aina riittää
uutta opittavaa. Ja jos haluaa välillä vaihtelua, voi osallistua erilaisten teemojen
viikonloppukursseille, Raija valistaa.

Galleria viileä punaisen
kolmella eri maalarikurssilla valtaosa opiskelijoista on
naisia. Maanantaikurssille
on kuitenkin osunut peräti
kolme miestä. Yksi heistä
on ammatiltaan maalariartesaani Antti Puumanen.
– Täällä yhdellä kurssilla opettava Eeva Kokki oli
kultausopettajani opiskellessani. Kerran kävelin tästä
ohi ja huomasin Eevan galleriassa vetämässä kurssia.
Ajattelin, että ei voi olla totta! Jos Eeva kerran opettaa
täällä, niin haluan kyllä mukaan. Ja olen ollut tosi tyytyväinen. Maalatessa oppii
paljon sellaistakin, jota voin
hyödyntää työssäni. Olen
ollut mukana myös monilla
viikonloppukursseilla, joissa on oppinut erilaisia tekniikoita, tai käytetty normaalikurssista poikkeavia
työvälineitä, kiittelee Antti
Puumanen laveasti kursseja.
Yhtä tyytyväinen on tikkurilalainen Pirkko Juola,
jonka ainoa parannustoive olisi sää. Hän kun ﬁllaroi Tapanilaan Tikkurilasta,

Seinille
ripustettiin
yhteensä 52
työtä
saisi sää kurssi-päivinä olla
leppeä ja kuiva.
–Vuodesta 2007 olen käynyt täällä. Harrastan taiteenopiskelua enemmänkin, esimerkiksi erilaisilla
kesäkursseilla. Olin todella iloinen, kun Päivi soitti
ja kertoi, että nyt olisi minulle kurssipaikka vapaana. Käyn täällä toisinaan
myös viikonloppukursseilla. Ja erityisen hienoa on,
että täältä saa myös tarvikkeet paikan päältä, ei tarvitse lähteä mihinkään muualle hankintoja tekemään,
Juola huomauttaa.

Valtaosa kurssilaisista on
jo pitkään ollut mukana ja
näyttelyssä on heiltä useampiakin töitä esillä. Seinältä
löytyy myös Anne Littusen
Kohtaaminen, joka on

noviisimaalarin ensimmäinen valmis työ.
– Tulin mukaan vasta
muutama kuukausi sitten,
tammikuussa. Olin kyllä
entisessä ammatissani tekemisissä värien kanssa, mutta nyt kaipasin jotain käsillä tekemistä. Eräs tuttu ehdotti minulle maalauskurssille lähtöä ja tulin tänne
tietämättä mitään mistään.
En osannut odottaa mitään,
mutta joka kerran lähden
yhtä yllättyneenä pois. Aina on jotain uutta ja erilaista. On upeaa päästä itse tekemään ja saada siihen oppia. Toisten antama kannustus on aivan hellyttävää, he
luovat uskoa osaamiseen,
kuvailee Anne Littunen.
Littunen hämmästelee
muiden lailla, miten erilaisia
maalauksia kurssilaiset ovat
samoista aiheista tehneet.
Galleria viileä punaisen juhlavuoden kunniaksi kurssilaisten piti toteuttaa aiheita,
joihin liittyi vaaleanpunainen tai pinkki väri. Väri näkyy paitsi taulujen yksityiskohdissa, myös muutamissa

nimissä, kuten Puumalaisen
Pink Caddy, tai Sari Iivarisen Pinkit pelikaanit.
Kurssilaiset valitsivat yhdessä näyttelyyn tulevia töitä ja viime käden karsinnan
tekivät opettajat.
– Ripustus kesti peräti
kahdeksan tuntia, joka on
kyllä ennätys, kertoo Päivi
Uljas.
Hän ja Eeva Kokki ripustivat lopulta seinille yhteensä 52 työtä, lisäksi ikkunassa on esillä muutama maalaus.
Vaikka työt ovat tekijöilleen rakkaita, ollaan niistä
valmiita luopumaankin, jos
ostaja löytyy.
–Sehän on kunnia, jos joku rakastuu maalaukseen
niin, että haluaa sen omakseen. Eikä sitä kokonaan
menetä, kyllä jokainen työ
jättää muiston tekijälleen,
tuumivat kurssilaiset.

Teija Loponen

Think Pink 2,
8.–26.4. Galleria viileä
punainen, Päivöläntie 20.
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Pihlajamäen kirkko toimii tänä vuonna Veteraanimessun toteuttamispaikkana.

Veteraaneille ohjelmallinen
yhteismessu
Kaikki Malmin seurakunnan alueella asuvat veteraanit, sotainvalidit,
rintamamiehet, lotat, sotilaspojat ja muut sodassa mukana olleet on
kutsuttu läheistensä kanssa Veteraanimessuun Pihlajamäen kirkolle.
Koillis-Helsingin yhteisen sotaveteraanimessun
takana ovat alueen kaikki
seitsemän lions klubia. Messun ja sen jälkeisen tilaisuuden ohjelma on kokonaan
leijonien toimesta toteutettua.
Saarnan pitää Pihlajamäen kappalainen, Pihlajamäen klubin lion Jukka Holopainen. Liturgista vastaa Puistolan kappalainen,
Suurmetsän klubiin kuuluva Torsti Paijola. Messuavustajina toimivat Jarmo
Makkonen Pihlajamäestä ja

Aarne Vesamäki Puistolan
klubista.
Tekstin lukee lion Ulla
Welin Malmittarista ja kolehdit diakonian kautta senioreille ohjattavaksi keräävät Suurmetsän klubilaiset.
Kahvituksesta vastaavat
LC Park Puistolasta ja LC
Malmittaret. Kuljetuksien
koordinointi on Puistolan
leijonien käsissä.
Messun jälkeen on seurakuntasalissa juhlatilaisuus,
jossa tarjotaan keittolounas,
laulu- ja musiikkiesityksiä,
puhetta sekä tietenkin kak-

kukahvit.
Viime vuonna vastaava
veteraanien yhteismessu toteutettiin Puistolan kirkolla.
Teija Loponen

Veteraanimessu
su 26.4. kello 16 Pihlajamäen
kirkossa, Liusketie 1.
Mahdollisesta kuljetusavusta
tulee ilmoittaa viimeistään
17.4. joko sähköpostilla
helsinki.puistola@lions.
ﬁ tai numeroon 040-7341
685/Aarne Vesamäki.

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Ti klo 11–13. Jakomäentie
6 i - talon kerhohuone.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo
11–12. Kahvi- ja teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Ma klo 11–13. Nuorisotalon
yläkerrassa, Huokotie 3.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma
klo 9.30–11.30
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15,
ompelua ke klo 9, bridge

ti klo 9.30–13.30.
ATK-ohjausta senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
to klo 11.15–14.00, ilman
ajanvarausta. Järj. Enter ry
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Suomen kielen kurssi
Malmin toimintakeskuksessa ma 10.30–12.
Opetus maksutonta. Lapsen
voi ottaa mukaan. 18.5.
asti. Mukaan voi tulla milloin vain. Opettaja Hanna
Kotta hanna.kotta@netti.ﬁ.
Pauliina Aarnio:
Mielikin korkeita päiviä
– kaakelikuvia
Taiteilija tutkii, miten Mielikin ja
muiden historiallisten ja myyttisten naishahmojen naiskuva aukeaa ihmiskuvaksi.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–16 paitsi 2.4. 9–18. Vapaa
pääsy, Malmitalo 26.3.–18.4.
Helsingin taidemuseo
kylässä: Intialaisia
elokuvajulisteita
Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy
Malmitalo 31.3.–25.4.
Pohjois-Helsingin
kuvataidekoulu
Oppilastöiden kevätnäyttely ja taiteen perusopetuksen

Carolyn
Wonderland

Leena meni isän kanssa metsään
Runoilusta innostuneen valokuvaaja Leena
Valkeapään idea osallistua Metsälläkirjoituskilpailuun ei mennyt hukkaan. Viime
viikolla tuli julkisuuteen tieto, että kahdeksan
palkitun nimen joukossa lukee Leena
Valkeapää.
– Minulla oli kunnia olla
yksi rahalla palkituista. Kirjoitukseni oli teoksen ainoa
runo, kertoo palkinnosta
iloitseva Valkeapää.
Kunniamaininnan ja viisisataa euroa voittaneen runon nimi on Isän kanssa
metsällä. Se kertoo pienen
tytön äänellä tarinaa Leena
Valkeapään ja hänen isänsä
metsäkokemuksesta.
Valtakunnallisen

kirjoituskilpailun teemoja
olivat metsästys, sen perinteet ja elämänmuodot, seura- ja talkootoiminta sekä
metsästykseen liittyvät tarinat ja jutut.
Aiheisiin tarttui peräti 500
kirjoittajaa. He lähettivät
raadin ruodittavaksi yli 600
eri tekstiä.
Tekstit kertovat metsän
merkityksestä, opastavat
metsästyksen sääntöTT U
HA NN U HU
vii
viidakossa
ja esittelevä jahtiporukoiden
vät
so
sosiaalisia
suhteita ja
p
pohtivat,
miten tekn
nologia,
kaupung
gistuminen
ja luonn
nonsuojelu-aate
ovat vaikuttaneet
suomalaiseen yhLeena Valkeapää
ei aio laittaa
voittoisaa
runoaan
verkkoon. Se
löytyy vain
kirjakaupoista
saatavasta
kirjasta.

teiskuntaan, metsiin, ihmisiin ja lopulta eläimiin. Monissa teksteissä metsästys on
kuvattu aikuiseksi kasvamisen olennaiseksi rituaaliksi.
Raati poimi kahdeksan
parhaan lisäksi 14 muuta hyvää tekstiä samaan pinoon ja toimitti painoon,
josta tuli kilpailun nimeä
kantava kirja.
Kilpailun järjestivät Maahenki-kustantamo, Maaseudun Sivistysliitto, Suomen
Metsästäjäliitto sekä Suomen Metsästysmuseo. Kilpailu oli valtakunnallinen ja
kaikille avoin.
Tuomariston puheenjohtajana toimi päätoimittaja
Lauri Kontro. Muut jäsenet
olivat kirjailijat Markku
Hattula ja Markku Turunen, kustantaja Liisa Heikkilä-Palo, kustannustoimittaja Lauri Oino ja intendentti Jukka Peltonen.
Nyt kun kisa on ohi, tähyilee Valkeapää jo kohti
uutta.
– Minulla on jotain projekteja työn alla; valokuvauskilpailuja ja uusia kirjoituskilpailuja. Taon silloin, kun rauta on kuumaa.
Se on sellaista sisäsyntyistä.
Projektit vain syntyvät kuin
itsestään, ne ovat kuin elinehtoni.

Pirjo Pihlajamaa

visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän päättötyönäyttely. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo 8.4.–29.4.
Swingin’ Women!
Clooney & O’Connell
Konsertin valokeilassa ovat
Rosemary Clooneyn ja
Helen O’Connellin tunnetuksi tekemät laulut. Liput 20
e. Malmitalo, ke 15.4. klo 19.
Anime: Chibi Maruko-chan
Koulumaailmaan sijoittuva, koskettava anime-elokuva ystävyydestä. K9. Kesto 94min.
Puhutaan japania, englanninkielinen tekstitys. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 16.4. klo 18.
Carolyn Wonderland
Soul, gospel, country, swing
sekä zydeco, cumbia ja
surf tekevät Wonderlandin
levytyksistä ja esiintymisistä monipuolisia kuuntelukokemuksia. Liput 25 e.
Malmitalo, to 16.4. klo 19.
Tanssiteatteri Raatikko:
Pottuwarvas ja lentävä matto
Tule lentämään taikamatolla itämaille! Rooliasuihin puetut lapsikatsojat pääsevät mukaan
itämaisen sirkuksen numeroihin. Kesto 50 min. Ei väliaikaa. Ikäsuositus 3–8v. Liput 5
e. Malmitalo, su 19.4. klo 15.
Yhteislaulut
Isäntäparina Jukka Okkonen ja
Pauli Kainulainen. Malmitalo,

to
16.4.
19, alk
alk. 25 €
to 16
4 klo 19
Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus
kuulla teksasilaisen Wonderlandin rouhevaa
bluesia mm. soulilla, countrylla ja swingillä
höystettynä. Bob Dylan suosittelee!

d

i Swing Big Ban

nk
The Great Helsi

Swingin’ Women!
Clo
C
loone
oneyy & O
O’C
’Connell

ke 15.4.
5.4. kklo
lo 119,
9, alk
alk.
lk.
k 20 €
Yhtyeen kuukauden konsertin valokeilassa ovat Rosemary Clooneyn ja
Helen O’Connellin aikanaan tunnetuksi
tekemät laulut. Laulusolistina on Minna
Lasanen.

Shaun

&

Booker

n Carney Band
Seean
S

ti 21.4.
21 4 klo 19, alk. 20/15 €
Palkittu blueslaulaja Shaun Booker
vierailee ensi kertaa Suomessa.
Memphiksestä kotoisin oleva Booker
on bluesin Tina Turner!

Kino Helios:

Big Game
pe 17.4. ja la 18
18.4.
alk. 6 €
8 4 kklo
lo 118,
8 alk
Amerikan presidentin kohtalo on
13-vuotiaan suomalaispojan käsissä.
Kesto 90 min, K12.

Me

telios:
Rosvola
o
in H
K

la 18.4. klo 14, alk. 5 €
Vauhdikas seikkailuelokuva 10-vuotiaasta Viljasta, joka tulee erehdyksessä
maantierosvojen kidnappaamaksi.
Kesto 84 min, K7.

Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.ﬁ
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Menot
MAARET AHLSVED

ti 21.4. klo 17.30.
Shaun Booker & Sean
Carney Band (USA)
Palkittu blueslaulaja vierailee ensi kertaa Suomessa.
Memphiksestä kotoisin oleva Booker on bluesin Tina Turner! Liput 20/15
e. Malmitalo, ti 21.4. klo 19.
UMO juhlii: Music
of Jukkis Uotila
40-vuotiaan UMOn riveissä
on soittanut monia maamme
arvostetuimpia muusikoita ja
yksi heistä on rumpali, pianisti
ja jazzpedagogi Jukkis Uotila.
Kolmas UMO juhlii -konsertti
keskittyy Uotilan omiin tuoreisiin big band -sävellyksiin
ja -sovituksiin. Liput 12/6 e.
Malmitalo, ke 22.4. klo 15.
HKO Screen – suorat
konserttilähetykset
Jörg Widmannin Con brio,
Wolfgang Amadeus Mozartin
Klarinettikonsertto A-duuri KV
622 ja Sergei Rahmaninovin
Sinfonia nro 2 e-molli op. 27.
Helsingin kaupunginorkesteria
johtaa Eivind Gullberg Jensen,
solistina klarinetisti/säveltäjä
Jörg Widmann. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 23.4. klo 18.30.
Atk-ohjausta senioreille
To klo 11.15–14, Syystien
palvelukeskus, Takaniitynkuja
3. Ilman ajanvar. apua esim.
netissä liikkumiseen, sähköpostin ja verkkopankin käyttämiseen ym.
Kulttuuria Kaikille
Eduskuntavaaliehdokkaat
Vainikka ja Ahola haluvat tarjota ilmaista kulttuuria kaikille. Tapahtumassa esiintyy musiikkiyhtyeet Lauantai
ja For Tomorrow, tarinateatteri Vyöruusu, kuoro Malmin
Metkat sekä laulaja Veera
Railio. Kahvi- ja pullatarjoilu.
Ohjelma alkaa klo 16. 9.4.
klo 15.30-18.00, Malmin työväentalo, Takaniitynkuja 9.

PIHLAJAMÄKI

Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä
ke klo 10–12.

PUISTOLA

Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla tietoteknisissä ongelmissa ke klo
10–12. Lisät. ja ajanvar. kirjastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan Martat
Kesäretki la 23.5.”Someroa pitkin ja poikin”. Lähtö Puistolan
torilta 8.30, paluu 18.45. Hinta
sis. matkat, ruokailun, kahvit.
Puistolan Martat 40e, muiden yhd. Martat 65e, ulkopuoliset 82e. Tied. Edda
Nikula p. 040 590 8356 tai
edda.nikula@elisanet.ﬁ.
Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen ti 21.4. klo
14 Puistolan kirkolla. Ritva
Pölönen kertoo aiheesta: luopuminen ja luopumattomuus.

PUKINMÄKI

Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Aina ke 14–15 sekä 15–16.
Parittomilla viikoilla myös
klo 10–11 ja 11–12. Kaikki
ajat yksilöopastuksia, var.

etukäteen p. 09 310 85072
tai kirjastossa. Oman laitteen voi ottaa mukaan.
MLL:n perhekahvila
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Opastusta tablettien ja
älypuhelinten käyttöön
Vinkkejä antaa ja pulmat ratkoo Roni Rauramo
Viikin kirjastosta 23.4. klo
13-15. Ryhmäopastus,
aikaa ei ajanvar.
Yhteislaulua
21.4. klo 17.30 Madetojan palvelutalossa, Madetojankuja 3.
Laulattamassa Kalle Partanen
ja Esko Rantanen. Vapaa
pääsy. Järj. Pukinmäki-seura.

SILTAMÄKI

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Viikkiin muuttolintuja tutkailemaan
Kiurut laulavat ja töyhtöhyypät
naukuvat Viikin peltojen yllä. Taivaalla
voi nähdä kurkia, kyyhkyjä, peippoja
ja petolintuja. Pohjoisen uivelot
j jouhisorsat
j
ja
levähtävät
Vanh
Vanhankaupunginlahdella.

Tarpeettomien tavaroiden ja vaatteiden keräys
La 25.4.klo 11–14, Suutarilan
palvelukeskus, Seulastentie
11. Tuo siistejä, ehjiä ja käyttökelpoisia vaatteita, kenkiä, laukkuja, verhoja ja muita tekstiilejä,
sekä astioita, kirjoja, mattoja,
heiluväpientavaraa, urheiluväulineitä, askarteluLähimenot–
ja käsityötarvik-palstalle
Linturetki lauantaina 18.4. klo
voi lähettää Koillis–
keita, myös
1
13-15 Viikin maisemissa. Opastetulle
Helsinkiä koskevia
rikkinäisiä
luontoretkelle lähdetään
menovinkkejä.
nahkavaatGardenian
etupihalta, Koetilantie
Palsta on yhdistysten ja seurojen
teita. Järj.
käyttöön.Etusijalla ovat maksuttomat
1. Retkireitti soveltuu myös
Siltamäen
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
lastenvaunuilla liikkumiseen.
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
Martat
Retkelle
on vapaa pääsy ja retken
viimeistään torstaina klo 15 menness
ja Pääjotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
järjestävät
Gardenia ja Helsingin
kaupunkin
lehteen.
kaupungin
ympäristökeskus.
seudun
OSOITE:
Kierrätysjanina.issakainen@
keskus.
Marjut Arimaa ja Minna Ylistä
lahitieto.ﬁ
Siltamäen
Puistolan Martoista. He
korttelitupa
puhuvat perennoista ja parOhjelmassa
14 srkk
l k
t
Ti ja pe klo 11–14,
vekeviljelystä sekä esitmm.valokuvausta
koti, Jousimiehentie 5. Pe
televät Martta-toimintaa.
1850-luvun tyyliin mustalle
17.4. vanhat henkilövalokuYleisökysymykset toivottuja!
alumiinilevylle, valmiin kuvan
vat, Ti 21.4. Onnenpöytä.
Runoilijavieras
saa mukaansa. Paikallisten
Runoilija Heli Laaksonen
esittämää musiikkia lapsille
kiertää Helsingin kirjasja aikuisille, sekä puheita.
MLL: n iltaperhekahvila
toja minikiertueellaan toukoYhdistysten ja koulujen vanLeikkipuisto Kurranummessa
kuussa. Tapulikaupungin kirhempainyhdistysten toripöytorstaisin 17–19.
jastossa to 6.5. klo 12. Heli
diltä syötävää ja juotavaa, kirTapanilan Eäkkeensaajat ja
lausuu rakastettuja ja ajanjaston kirjoja. taimitori jne.
Tapanilan Kotien Puolesta
kohtaan sopivia runoja louKvartetti Soft & Blue bänd
Ti-kerhon kokoontuminaissuomen murteella.
esiintyy PuutarhaJuhlassa,
set klo 11.30–13.30. To
Päivöläntie 15. Pe 24.4. klo 18.
klo 11–14. Tapanilan
Viikin Seniorikerho
Työväentalolla Sompiontie 4.
Perhekahvila
Huhtikuun kk-tapaaminen
Ehtoolehdon kirjoittaja
Puistolan MLL:n perheke 15.4. klo 13 Asukastalo
kirjastossa
Kaaressa, Tilanhoitajankaari
kahvila kokoontuu ti klo
Tapanilan kirjaston kirjailija10–12, Moisiontie 18.
9. Aiheena Viikin asukasvieraaksi ke 15.4. klo 18.30
Kielikahvila
talojen toiminta. Lisäksi
saapuu Minna Lindgren,
Kielikahvilassa voit harjoiyhteislaulua ja pelejä.
on riemastuttanut lukiVapaaehtoinen kahviraha 2 e.
tella suomen kieltä ja
joita Ehtoolehto-sarjalla.
tutustua erilaisiin ihmisiin.
Jesus Caballero
Haastattelijana Suvi Ahola.
Tapulikaupungin kirjastossa
Puentesin maalauksia
Taimitori
to klo 14–15: 23.4., 7.5.
esillä Viikin kirjastossa
Mosa herää -tapahtumassa
7.4.–30.4.
ja 21.5. Vapaa pääsy.
28.4. on tuttuun tapaan taiLukukoira-Jade tavattavissa
Loruja
mitori, johon voi joko kasvatLukukoiratoiminnan tarkoitus
Viikin kirjastossa pe 17.4. Klo
taa taimia tai ottaa pistokkaita
on kannustaa ja rohkaista lap10 lorutuokio 1-3-v naperoille
vaihdettavaksi. Taimia voi myös
yhdessä vanhemman kanssa.
sia lukemaan ääneen. Jade on
ostaa, ellei vaihtokasvia ole.
Tapulikaupungin kirjastossa
Lautapelikerho
Novellikoukku
aina kuukauden viimeinen ke
kokoontuu kirjastossa ti
Tehdään käsitöitä ja kuunnelklo 18–18.45, 29.4., 27.5.
21.4. Klo 14–17 on pelailaan novelleja vaihtuvien lukilua lapsille ja perheille ja klo
Tapulin eläkeläiset
joiden lukemana. Tarjolla kah20.4. klo 10–12 Tapulin eläke17–20 aikuisten peli. Seur.
via ja teetä. Tapanilan kirläisten ma-kerhossa vierailee
kerrat 5.5., 19.5. ja 2.6.
jasto 21.4. klo 18–19.30.
Kontulan Kipakat sekä muista
Lasten lauantai
Viikin kirkon kyläkirppis
yhdistyksistä kutsuttuja eläkeKoko päivä täynnä hauskaa
la 18.2 klo 10–13. Muutama
läisiä kahvittelun merkeissä.
ohjelmaa lapsille ja lapsenmiepöytä vielä vapaana, var. Outi
Lantto, 050 380 3602 tai outi.
Marttojen viherilta
lisille. Ohjelmassa mm. kasKasvukauden alun kunlantto@evl.ﬁ. Pöytävuokra 10 e
vomaalausta klo 12–13.30,
niaksi Puistolan Martat ja
askartelua klo 12–14 sekä
Yhteisvastuukeräykselle.
Tapulikaupungin kirjasto järhauska satusuunnistus koko
Yhteisvastuukahvila
auki samaan aikaan.
päivän. 18.4. Tapanilan kirjasto. jestävät yhteisen viherillan kirjastossa to 23.4. klo 18-19.
Mosa herää
Illan asiantuntijoina kuullaan
Su 26.4. klo 11–14.

TAPANILA

TAPULIKAUPUNKI

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo
Ajanvaraus
ma– pe 10– 18, la 10– 14 (kesäla sulj.)
Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS
Malminkauppatie 18 (Prisma) 2. krs
(Samassa tilassa Optikko Sjöblom)

www.facebook.com/lahitieto

HYVINVOINTI

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio
-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä
-osteopatia
Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä)
Puh. 09-3879878

KAMPAAMOT JA PARTURIT

VIIKKI

Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Helenan

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Värjäys, leikkaus, föönaus lyhyet alk. 85€
Permis paketti alk. 90€

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855 554

Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

Koillis-Helsingin Lähitieto
Kampaamo-Parturi

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Pirjo Löser
Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!
eluun!

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Huom! Uusi osoite!
Malmin raitti 12, MALMI

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 0400 449 638

(&.%#$,",- + )%##''- + *,!%&.-&&Myös vanhojen uusimiset ja korjaukset

Kattojen pesut ja maalaukset
Pelti-, tiili- ja Mineriittikattoihin

ilmainen tarjous/korjausarvio

Parturi-Kampaamo

85
75

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
www.kampaamo-loser.ﬁ

Salon Perfect
0176!/2++2)47 '$
*,=?9 '(='#@&(@ -! "='%
...@8!->)<7:57;6@3
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3858 375
040-831 9626

PARTURI-KAMPAAMO

Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

sakset
09 342 6334
09 385 5007
Pirjo
Tuija

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

Lähitieto
joka
keskiviikko!

Uniikki

TERVETULOA!
Unikkotie 3
00720 Hki

050 594 2992

a
uott
25 v
illa!
Malm

%&%#($")!'"*+
Kotitalousvähennysmahdollisuus

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

Liikkuvat

KEVÄTTARJOUS
Raidat+ Pesu+ fön 48€
Leikkaus + fön alk 20€
Shampoon ostajalle
hoitoaine 1/2 hintaan

Kirkonkyläntie 3 A, II krs, 00700 Helsinki
puh. (09) 347 8850
www.malmintorinhammas.ﬁ

,,,+.&#-)!)($')!!).#))%)"&-+*
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060
Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

Koillis-Helsingin
Lähitieto
Tuorein
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin
Novan Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien S-marketin
aulasta.

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.ﬁ
0400 513 272

RENGASPALVELUITA

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

2015

HAMMASLÄÄKÄRIT

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

Kehärengas Oy
www*$'%(!'"&(#*)

Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617
PALVELUJA TARJOTAAN

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17
Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€
! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€
! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto
!

!

TEBOIL MALMI

Laulurastaantie 2, Hki 78. Ark. 6–21, la 7–21, su 8–21

Puh. 09-385 5297

Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja
rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.
VEIKKAUSPISTE

Örskinkuja 2 B sisäpiha
p. 050 444 2664

www.talohallinta.fi

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

Soita ilmainen mittaus
Sälekaihtimet
Rullaverhot
• Peililiukuovet

20v.
25v.

Pystylamellit
Markiisit

TORIKAIHDIN
TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Malminkaari 13 A 00700 HKI,
Malmin Nova 4.krs.

puh. 3507050

Räystäskourujen putsaus
Pensasaitojen leikkaus ja raivaus
Nurmikon leikkauksia/kylvötöitä
Kasvien istutuksia
Kiinteistöhuolto 24h
Kiinteistökorjauksia

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit

•
•
•
•
•
•

Maalauspalveluja
Pihakivien ja -laattojen asennuksia
Maa-ainesten levityksiä
Leikkivälineiden asennuksia
Aitojen rakennustöitä
Lumenaurauksia

Jori Kaski Jani Collin
050 377 5113
www.mrkpalvelut.ﬁ

- 50 %

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

Putkiliike
Pihlajamäessä

Tarjoamme myös:

KOKO VARASTO POIS

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

Palvelumme:

•
•
•
•
•
•

VAATELIIKE
MALMITAR

HELPOTA HOMMIA
Vuokraa minikaivuri
Toimitus työmaalle
040 573 2276

KIINTEISTÖPALVELUT JA MAANRAKENNUS

Voit varata aikasi
myös internetistä!
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TILITOIMISTOJA
Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS
ja NETTIPALVELU

Puh. 044 351 5030
www.lvi-tukiainen.fi
lassi.tukiainen@lvi-tukiainen.fi
Maasälväntie 14 A 23
00710 Helsinki

Vilppulantie 10, Helsinki
Puh. 010 425 0190 WinWin.ﬁ

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233

